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Уважаеми акционери, 

Сливане на Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return със Schroder 
International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че на 22 март 2022 г. („Дата на влизане в сила“) Schroder International 
Selection Fund – European Equity Absolute Return („Сливащ се фонд“) ще се слее със Schroder 
International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral („Приемащ фонд“) („Сливане“). 
Акционерите в Сливащия се фонд ще получат акции на еквивалентна стойност в Приемащия фонд в 
замяна на настоящите си акции в Сливащия се фонд. 

Предпоставка и обосновка 

Сливащият се фонд и Приемащият фонд имат подобен инвестиционен подход и профил на риска и 
като се има предвид, че и двата фонда имат относително малък размер на фонда, ние смятаме, че 
акционерите и в двата фонда ще се възползват от това Сливане. Сливащият се фонд управлява 
приблизително 30,7 милиона EUR към 31 октомври 2021 г., докато Приемащият фонд управлява 
приблизително 10,5 милиона EUR към същата дата.  

Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се фокусират върху осигуряване на положителна 
доходност след приспадане на таксите чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на европейски компании. Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се 
управляват от същия мениджър и екип на портфейл и като цяло използват същия процес. Има 
близко сходство по отношение на имената на акциите между Сливащия се фонд и Приемащия фонд. 

Приемащият фонд обаче има екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от 
Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Приемащият фонд инвестира в дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър, и 
поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта на базата на рейтинговата система на 
инвестиционния мениджър. Освен това са приложени определени изключения и Приемащият фонд 
инвестира в компании, които имат добри практики на управление. Мениджърът на портфейла може 
също така да се ангажира с държаните компании, за да оспори констатирани области на слабост по 
въпросите на устойчивостта. Считаме, че включването на измерими характеристики за устойчивост 
в рамките на инвестиционната политика е полезно за акционерите в Сливащия се фонд. 

Инвеститорите в класовете акции A, A1, B на Сливащия се фонд, които възлизат на около 60% от 
базата от активи на Сливащия се фонд, ще получат намаление на таксата за управление от 25 bps 
след Сливането. Докато в момента Приемащият фонд има малко по-високи текущи такси (моля, 
вижте таблицата по-долу) поради по-ниските си общи активи под управление, смятаме, че 
комбинираните общи активи под управление на Сливащия се фонд и на Приемащия фонд ще 
предложат потенциални икономии от мащаба и за двата набора инвеститори.  
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Решението за сливане на Сливащия се фонд в Приемащия фонд е съгласно член 5 на учредителния 
договор на Schroder International Selection Fund („Компания“) и клаузите на проспекта на компанията 
(„Проспект“) и е в интерес на акционерите и на двата фонда. 

Инвестиционни цели и политики 

Инвестиционните цели както на Сливащия се фонд, така и на Приемащия фонд включват 
осигуряването на положителна доходност след приспадане на таксите чрез инвестиране в дялови и 
свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании. И двата фонда се стремят да 
предоставят фокусирана доходност, която е некорелирана с пазарите на дялови ценни книжа. Има 
близко сходство по отношение на имената на акциите между Сливащия се фонд и Приемащия фонд. 
Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд може да използват деривати за целите на 
постигане на инвестиционни печалби, рискове при хеджиране и ефективно управление на 
портфейла. 

Разликата между инвестиционните цели на двата фонда е, че Сливащият се фонд се стреми да 
предостави положителна доходност за период от 12 месеца при всички пазарни условия, докато 
Приемащият фонд се стреми да предостави положителна доходност след приспадане на таксите за 
период от три години. Брутната експозиция на суаповете на общата доходност и договорите за 
разлика за Сливащия се фонд няма да надвишава 250%, а брутната експозиция на договорите за 
разлика за Приемащия фонд няма да надвишава 250% (Приемащият фонд не може да използва 
суапове за обща доходност). Въпреки това за брутната експозиция се очакват да остане в диапазона 
от 0% до 230% от нетната стойност на активите за Приемащия фонд, сравнено с от 0% до 150% за 
Сливащия се фонд. Това означава, че за Приемащия фонд се очаква да се възползва повече от 
договорите за разлика, сравнено със Сливащия се фонд. В допълнение Приемащият фонд взема 
предвид критериите за устойчивост, когато избира своите инвестиции.  

Промени в класовете акции и таксите за годишно управление на инвестициите 

Синтетичният индикатор за риск и доходност (SRRI) на Приемащия фонд и Сливащия се фонд е един 
и същ (категория 4). Базовата валута на Сливащия се фонд и на Приемащия фонд е EUR. Пълно 
обобщение за това в кои класове акции на Приемащия фонд ще бъдат слети класовете акции на 
Сливащия се фонд може да бъде намерено в приложението.  

Акционерите в Сливащия се фонд ще бъдат таксувани със същите или по-ниски такси за годишно 
управление (ТГУ) на инвестициите във всички случаи в резултат на Сливането. За текущите такси 
(ТТ), както е посочено в предходния раздел, в момента Приемащият фонд има малко по-високи ТТ, но 
смятаме, че икономиите от мащаба, постигнати чрез Сливането, ще предложат потенциални 
икономии от мащаба за ТТ на Приемащия фонд. 

В таблицата по-долу са обобщени ТГУ и ТТ за класовете акции на Сливащия се фонд и Приемащия 
фонд. 
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Клас акции Сливащ се фонд Приемащ фонд  

 ТГУ ТТ1 ТГУ ТТ1 

A Acc EUR 1,50% 1,95% 1,25% 2,04% 

A Acc (USD Hedged) 1,50% 1,98% 1,25% 2,07% 

A1 Acc (USD Hedged) 1,50% 2,48% 1,25%2 2,57%3 

B Acc EUR 1,50% 2,45% 1,25% 2,64% 

B Acc (USD Hedged) 1,50% 2,48% 1,25%2 2,67%3 

C Acc EUR 0,75% 1,15% 0,75% 1,49% 

C Acc (USD Hedged) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

C Acc (GBP Hedged) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

R Acc EUR 0,75% 1,15% 0,75%2 1,49%3 

R Acc (USD Hedged) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%2 

R Acc (GBP Hedged) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

IZ Acc EUR 0,75% 0,92% 0,75% 1,26% 

Приемащият фонд и Сливащият се фонд подлежат на такса за постигнати резултати3 от 20% от 
превишаването на плануваните резултати спрямо 3-месечен EUR London Interbank Offer Rate Act 3604 
според принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно методологията в раздел 3.1 на 
Проспекта. Считано от 1 януари 2022 г., Приемащият фонд и Сливащият се фонд ще подлежат на 
такса за постигнати резултати от 20% от превишаването на плануваните резултати спрямо Euro Short-
Term Rate5 според принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно методологията в 
раздел 3.1 на Проспекта. Както е посочено по-долу, Сливащият се фонд ще кристализира своите 
такси за постигнати резултати на Датата на влизане в сила и таксата за постигнати резултати ще бъде 
изплатена на инвестиционния мениджър на Сливащия се фонд. 

Ако непосредствено преди Датата на влизане в сила относителната процентна разлика между 
брутната стойност на активите на акция и най-високата стойност на съответния клас акции е по-

 
1 Процентите са на годишна база и са определени в съответствие с нетната стойност на активите на акция. Текущите такси (ТТ) 
включват, където е приложимо, такса за разпределение, такса за обслужване на акционерите, такса за управление на инвестициите и 
други административни разходи, включително разходи за административно управление на фонда, банката депозитар и агенцията по 
прехвърлянията. Те включват таксите за управление и административните разходи на базовите инвестиционни фондове в 
портфейла. ТТ са актуални към 30 юни 2021 г. 
2 Този клас акции ще бъде пуснат преди Датата на влизане в сила, за да се улесни Сливането. 
3 Това е ориентировъчно число, извлечено от разликата в ТТ между класовете акции, които съществуват и за двата фонда. 
4 Таксата за постигнати резултати се прилага за всички класове акции с изключение на акции I. 
5 За избягване на съмнение гореспоменатите сравнителни показатели се използват само с цел изчисляване на таксата за постигнати 
резултати и следователно при никакви обстоятелства не бива да се считат за показателни за конкретен стил на инвестиране. По 
отношение на валутно хеджираните класове акции валутно хеджираните версии на гореспоменатите сравнителни показатели 
(включително валутно еквивалентните парични сравнителни показатели) се използват за целите на изчисляването на таксата за 
постигнати резултати. 
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голяма за Сливащия се фонд, сравнено с Приемащия фонд, най-високата стойност на Приемащия 
фонд ще бъде зададена повторно (увеличена) на Датата на влизане в сила, вземайки предвид най-
добрите интереси на акционерите. В такъв момент няма да се състои кристализиране на таксите за 
постигнати резултати в Приемащия фонд. Такова увеличение на най-високата стойност в Приемащия 
фонд гарантира, че никои акционери в Сливащия се фонд няма да са в неизгодно положение по 
отношение на таксите за постигнати резултати, които трябва да се изплатят в резултат на Сливането. 
Акционерите на Сливащия се фонд ще бъдат считани за нови инвеститори, които са се абонирали на 
Датата на влизане в сила, за целта на изчисляване на таксата за постигнати резултати на Приемащия 
фонд. В допълнение увеличението на най-високата стойност в Приемащия фонд е изгодно за 
съществуващите акционери в Приемащия фонд. Вследствие на това ефектът от свързаните с 
постигнатите резултати такси за акционерите от Приемащия фонд ще се промени от Датата на 
влизане в сила. 

Ако обстоятелствата по-горе не са приложими непосредствено преди Датата на влизане в сила, няма 
да има повторно задаване на най-високата стойност на Приемащия фонд. Поради тази причина 
ефектът от свързаните с постигнатите резултати такси за акционерите от Приемащия фонд, 
произхождащ от Сливането, ще остане непроменен при Датата на влизане в сила и няма да бъде 
различен, ако Приемащият фонд е получил абонаменти на външни инвеститори. По отношение на 
акционерите на Сливащия се фонд – те ще бъдат считани за нови инвеститори, които са се 
абонирали на Датата на влизане в сила, за целта на изчисляване на таксата за постигнати резултати 
на Приемащия фонд.  

Горепосочените подходи гарантират справедливо отношение на акционерите както в Сливащия се 
фонд, така и в Приемащия фонд, в съответствие с член 4 на Регламента на Commission de Surveillance 
du Secteur Financier n°10-05, заместващ Директива на Комисията 2010/44/ЕС от 1 юли 2010 г., 
прилагаща Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои 
разпоредби за сливанията на фондове, структурите от типа главно-захранващи ПКИПЦК и 
процедурата за уведомяване. 

Преди Сливането Сливащият се фонд ще се освободи от всички активи, които не са в съответствие с 
инвестиционния портфейл на Приемащия фонд или не могат да се държат поради инвестиционни 
ограничения. 

Време за спиране на сделките и периоди за сетълмент при абонаменти и обратни изкупувания 

Няма промяна във времето за спиране на сделките или периодите за сетълмент. Времето за спиране 
на сделките на Приемащия фонд е 13:00 ч. люксембургско време в деня на търгуване. Поръчките, 
които бъдат получени от HSBC Continental Europe, Люксембург („HSBC“) преди времето за спиране, ще 
бъдат изпълнени на деня на търгуване. Периодите за сетълмент при абонамент и обратно изкупуване 
са до три работни дни след деня на търгуване. 

В приложението ще намерите сравнителна таблица на ключовите характеристики на Сливащия се 
фонд и на Приемащия фонд (включително промените в класовете акции). 

Сливане 

Настоящото известие за Сливане се изисква от люксембургския закон. 

В резултат от Сливането няма да има промяна на юридическото лице, действащо като инвестиционен 
мениджър, което остава Schroder Investment Management Limited. 
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Разходи и разноски по сливането 

Сливащият се фонд няма неамортизирани предварителни разноски и непогасени разходи по 
учредяване. Направените при Сливането разходи, включително правни, консултантски и 
административни разходи, ще се поемат от Управляващото дружество на Компанията – Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. (Управляващо дружество).   

От 9 февруари 2022 г. нетната стойност на активите на акция на Сливащия се фонд ще бъде 
коригирана надолу всеки път, когато има нетен изходящ поток от Сливащия се фонд чрез корекция за 
понижаване. Това е с цел да се отчетат пазарните разходи по сделката, свързани с освобождаването 
от инвестиции, които не са в съответствие с портфейла на Приемащия фонд, или свързани с поръчки 
за обратно изкупуване или прехвърляне, получени през периода, предшестващ сливането. В случай 
на наличие на нетни входящи потоци в Сливащия се фонд през този период нетната стойност на 
активите на акция ще бъде коригирана нагоре. Целта на корекцията е да защити съществуващите и 
продължаващите в Сливащия се фонд инвеститори от поемане на всички свързани с пазара разходи 
по трансакции и разпределението им по подходящ начин. Все пак не очакваме разходите по 
трансакции да бъдат значителни и те няма да имат съществено въздействие върху акционерите на 
Приемащия фонд и на Сливащия се фонд. Допълнителна информация относно корекциите за 
понижаване е на разположение в проспекта в раздел 2.4, „Изчисляване на нетната стойност на 
активите“. Проспектът е на разположение на www.schroders.lu. 

Коефициент на обмен, третиране на начисления доход и последствия от Сливането 

На Датата на влизане в сила нетните активи на Сливащия се фонд ще бъдат прехвърлени в Приемащия 
фонд. За акциите от всеки клас, които държат в Сливащия се фонд, акционерите на Сливащия се фонд 
ще получат равен по стойност брой акции от съответстващ клас в Приемащия фонд. Коефициентът на 
обмен на Сливането ще бъде резултат от съотношението между нетната стойност на активите на 
съответния клас на Сливащия се фонд и нетната стойност на активите или първоначалната емисионна 
цена на съответния клас на Приемащия фонд към Датата на влизане в сила. Въпреки че общата 
стойност на участията на акционерите остава същата, акционерите може да получат различен брой 
акции в Приемащия фонд от този, който са имали преди това в Сливащия се фонд. 

Какъвто и да било начислен доход, свързан с акциите на Сливащия се фонд към момента на 
Сливането, ще бъде включен в изчислението на окончателната нетна стойност на активите на акция 
на Сливащия се фонд и ще бъде отчетен след Сливането в нетната стойност на активите на акция на 
Приемащия фонд. Приемащият фонд няма да изплаща какъвто и да било допълнителен доход, да 
поема разходи и задължения, дължими на Сливащия се фонд, начислени след Датата на влизане в 
сила. 

Вие ще станете акционер в Приемащия фонд в класа акции, съответстващ на настоящото Ви участие 
в Сливащия се фонд. Пълно обобщение за това в кои класове акции на Приемащия фонд ще бъдат 
слети класовете акции на Сливащия се фонд може да бъде намерено в раздел „Описание на 
съществуващи и нови класове акции“ в приложението. 

Всякакво начисляване на такси за постигнати резултати в класовете акции на Сливащия се фонд ще 
бъде кристализирано на Датата на влизане в сила и ще бъде изплатено на инвестиционния мениджър 
на Сливащия се фонд. 

Първата дата на търгуване за акциите Ви в Приемащия фонд ще бъде 23 март 2022 г., като 
съответното време за спиране на сделките за този ден на търгуване е 13:00 ч. люксембургско време в 
деня на търгуване. 

Права на акционерите за обратно изкупуване/прехвърляне 
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Ако не желаете да държите акции в Приемащия фонд след Датата на влизане в сила, имате право на 
обратно изкупуване на участието Ви в Сливащия се фонд или на прехвърляне в друг фонд на Schroder 
по всяко време до и включително деня на търгуване на 15 март 2022 г.  

HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие 
с разпоредбите на проспекта, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки 
кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може 
също така да имат местно време за спиране на сделките, което е по-рано от посоченото по-горе, 
затова, моля, проверете при тях, за да сте сигурни, че инструкциите Ви ще стигнат до HSBC преди 
времето за спиране на сделките, което е 13:00 ч. люксембургско време на 15 март 2022 г.  

Абонаменти или прехвърляния в Сливащия се фонд от нови инвеститори няма да се допускат след 
времето за спиране на сделките на 9 февруари 2022 г. За да се осигури достатъчно време за 
извършване на промени в обикновените спестовни планове и подобни инструменти, абонаменти или 
прехвърляния в Сливащия се фонд от настоящи инвеститори ще се приемат до 1 март 2022 г. (време 
за спиране на сделките в 13:00 ч. люксембургско време на 1 март 2022 г.). 
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Данъчен статут 

Преобразуването на акции към момента на Сливането и/или обратното изкупуване или 
прехвърлянето на акциите Ви преди Сливането може да окажат влияние върху данъчния статут на 
инвестицията Ви, така че Ви съветваме да потърсите независим финансов съвет по тези въпроси. 

Допълнителна информация 

Съветваме акционерите да прочетат документа с ключовата информация за инвеститорите (ДКИИ) на 
Приемащия фонд, който е приложен към това писмо. Това е представителен ДКИИ на Приемащия 
фонд, в който е представена информация за стандартен клас акции (клас акции А). Заедно с ДКИИ на 
всички други налични класове акции той е на разположение на www.schroders.lu. На този адрес 
можете да намерите и проспекта. 

Във връзка със Сливането ще бъде изготвен одиторски доклад от одобрения независим одитор, който 
ще може да бъде получен безплатно при поискване от Управляващото дружество. 

Надяваме се, че ще решите да оставите инвестициите си в Приемащия фонд след Сливането. Ако Ви е 
необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с обичайния си 
професионален консултант или с Управляващото дружество на телефон (+352) 341 342 202. 

С уважение, 
 
 
Съвет на директорите  
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Приложение 

Сравнителна таблица на ключовите характеристики 

По-долу е направено сравнение на основните характеристики на Сливащия се фонд и Приемащия 
фонд. И двата са подфондове на Компанията. Пълните данни са изложени в проспекта. Съветваме 
инвеститорите да прегледат и ДКИИ на Приемащия фонд. 

 Сливащ се фонд – Schroder 
International Selection Fund – 
European Equity Absolute 
Return 

Приемащ фонд – Schroder 
International Selection Fund – 
Sustainable European Market 
Neutral 

Инвестиционна цел и 
политика съгласно 
проспекта 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост след 
приспадане на таксите, като 
инвестира пряко или непряко 
чрез деривати в дялови и 
свързани с дялово участие 
ценни книжа на европейски 
компании. 

Абсолютна възвръщаемост 
означава, че Фондът се стреми 
да осигури положителна 
възвръщаемост за 12-месечен 
период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да 
бъде гарантирано и капиталът 
Ви е изложен на риск. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети 
от активите си пряко или 
непряко чрез деривати, в 
дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа на 
европейски компании. 

Инвестиционната стратегия на 
Фонда и използването на 
деривати може да доведе до 
ситуации, при които се смята за 
подходящо да се поддържат 
разумни равнища на парични 
средства или парична 
равностойност на ликвидност 
чрез инвестиции на паричния 
пазар, които може да 
представляват (по изключение) 
100% от активите на Фонда. Това 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури 
положителна доходност след 
приспадане на таксите за 
период от три години чрез 
инвестиране в дялови и 
свързани с дялово участие 
ценни книжа на европейски 
компании, които отговарят на 
критериите за устойчивост на 
инвестиционния мениджър. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети 
от активите си в дялови и 
свързани с дялово участие 
ценни книжа на европейски 
компании. Фондът може (по 
изключение) да държи до 100% 
от активите си в инвестиции на 
паричния пазар или в парични 
средства. Това е ограничено до 
максимум шест месеца (в 
противен случай Фондът ще 
бъде ликвидиран). През този 
период Фондът няма да попада 
в обхвата на Регламента относно 
фондовете на паричния пазар 
(MMFR). 

Фондът възприема пазарно-
неутрална стратегия, която има 
за цел да осигури доходност, 
която не е тясно свързана с 
доходността на европейските 
пазари на дялови ценни книжа. 

Фондът поддържа положителна 
абсолютна оценка на 
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е ограничено до максимум шест 
месеца (в противен случай 
Фондът ще бъде ликвидиран). 
През този период Фондът няма 
да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете 
на паричния пазар (MMFR). 

Фондът може също да 
инвестира до една трета от 
активите си пряко или непряко в 
други ценни книжа 
(включително други класове 
активи), държави, региони, 
индустрии или валути, 
инвестиционни фондове и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
приложение I). 

Фондът може да използва 
деривати (включително суапове 
на обща възвръщаемост) с цел 
постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска 
или по-ефективно управление 
на Фонда. Фондът може да има 
синтетични дълги и къси 
позиции и може да бъде нетно 
дълъг или къс, когато дългите и 
къси позиции са комбинирани. 
Когато фондът използва суапове 
на обща възвръщаемост и 
договори за разлика, базовите 
активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът 
може да инвестира съгласно 
инвестиционната си цел и 
инвестиционната си политика. 
По-конкретно, суаповете на 
обща възвращаемост и 
договорите за разлика може да 
се използват за постигане на 
дълга и къса експозиция или за 
хеджиране на експозиция за 
дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа. Брутната 
експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост и 

устойчивостта въз основа на 
рейтинговата система на 
инвестиционния мениджър. 
Повече информация за 
инвестиционния процес, който 
се използва за постигане на 
това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на 
фонда“. 

Фондът не инвестира директно в 
определени дейности, 
индустрии или групи емитенти 
над лимитите, посочени в 
„Информация за устойчивост“ на 
уебсайта на Фонда, достъпен 
чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Фондът инвестира в компании, 
които имат добри практики на 
управление, както е определено 
съгласно критериите за рейтинг 
на инвестиционния мениджър 
(моля, вижте раздела 
„Характеристики на фонда“ за 
повече подробности). 

Инвестиционният мениджър 
може също така да се ангажира с 
компании, държани от Фонда, за 
да оспори констатирани области 
на слабост по въпросите на 
устойчивостта. Повече 
подробности за подхода на 
Инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажирането 
му с компании са на 
разположение на уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosur
es. 

Фондът може също да 
инвестира до една трета от 
активите си пряко или непряко в 
други ценни книжа 
(включително други класове 
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договорите за разлика няма да 
надвишава 250% и се очаква да 
остане в диапазона от 0% до 
150% от нетната стойност на 
активите. При някои 
обстоятелства този дял може да 
бъде по-висок. 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да 
бъдат оценявани спрямо 
неговата цел да осигури 
положителна доходност за 12-
месечен период при всякакви 
пазарни условия и сравнявани с 
индекса MSCI Europe (Net TR) и с 
3-месечен EUR LIBOR* (или 
алтернативна референтна 
стойност). Съпоставимите 
сравнителни показатели са 
включени само с цел сравнение 
на резултатите и нямат 
отношение към начина, по 
който Инвестиционният 
мениджър инвестира активите 
на Фонда. По отношение на 
индекса MSCI Europe (Net TR) 
инвестиционната вселена на 
Фонда се очаква да се 
припокрива съществено с 
компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от индекса MSCI 
Europe (Net TR). 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или 
сектори, които не са включени в 
индекса MSCI Europe (Net TR). 

Целевият сравнителен 
показател е избран, защото 
целевата доходност на Фонда е 
да осигури или да превиши 

активи), държави, региони, 
индустрии или валути, 
инвестиционни фондове и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
приложение I). 

Фондът може да използва 
деривати, дълги и къси, с цел 
постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска 
или по-ефективно управление 
на Фонда. Когато Фондът 
използва договори за разлика, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът 
може да инвестира съгласно 
инвестиционната си цел и 
инвестиционната си политика. 
Договорите за разлика може да 
се използват за постигане на 
дълги и къси експозиции или за 
хеджиране на експозиция за 
дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа. Брутната 
експозиция на договорите за 
разлика няма да превишава 
250% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 230% от 
нетната стойност на активите. 
При някои обстоятелства този 
дял може да бъде по-висок.  

Инвестиционният мениджър ще 
използва деривати 
(включително къси позиции) 
само по начин, който 
съответства на критериите за 
устойчивост на Фонда (моля, 
вижте раздела „Характеристики 
на фонда“ за повече 
подробности). 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да 
бъдат оценявани спрямо 
неговата цел да осигури 
положителна доходност за 
тригодишен период при 
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доходността по този 
сравнителен показател, както е 
посочено в инвестиционната 
цел. Даден съпоставим 
сравнителен показател е избран, 
защото инвестиционният 
мениджър счита, че този 
сравнителен показател дава 
възможност за подходящо 
сравнение за целите за 
резултатите, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политиката на Фонда. 

*Считано от 1 януари 2022 г. 
съпоставимият сравнителен 
показател ще се промени на 
Euro Short Term Rate   

всякакви пазарни условия и 
сравнявани с индекса MSCI 
Europe (Net TR) и с 3-месечен EUR 
LIBOR* (или алтернативна 
референтна стойност). 
Съпоставимите сравнителни 
показатели са включени само с 
цел сравнение на резултатите и 
нямат отношение към начина, 
по който Инвестиционният 
мениджър инвестира активите 
на Фонда. По отношение на 
индекса MSCI Europe (Net TR) 
инвестиционната вселена на 
Фонда се очаква да се 
припокрива съществено с 
компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от индекса MSCI 
Europe (Net TR).   

Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или 
сектори, които не са включени в 
индекса MSCI Europe (Net TR). 
Сравнителният(те) показател(и) 
не взема(т) предвид 
екологичните и социалните 
характеристики или устойчивата 
цел (според случая) на фонда. 

Целевият сравнителен 
показател е избран, защото 
целевата доходност на Фонда е 
да осигури или да превиши 
доходността по този 
сравнителен показател, както е 
посочено в инвестиционната 
цел. 

Даден съпоставим сравнителен 
показател е избран, защото 
инвестиционният мениджър 
счита, че този сравнителен 
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показател дава възможност за 
подходящо сравнение за целите 
за резултатите, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политиката на Фонда. 

*Считано от 1 януари 2022 г. 
съпоставимият сравнителен 
показател ще се промени на 
Euro Short Term Rate   

Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър 
прилага критерии за 
устойчивост при избора на 
инвестиции за Фонда.  

Инвестиционният мениджър 
набелязва дълги позиции в 
компании, които имат 
положително въздействие върху 
обществото и/или демонстрират 
най-добрите в категорията 
корпоративни поведения, и 
къси позиции в компании, които 
имат отрицателно въздействие 
върху обществото и/или 
демонстрират лоши 
корпоративни поведения.  

Корпоративното поведение се 
оценява въз основа на 
взаимоотношенията на 
компанията с ключовите 
заинтересовани страни, по-
специално служители, 
регулатори, клиенти, 
доставчици и местни общности. 
Това се съчетава с оценка на 
управлението, качеството на 
ръководството и въздействието 
върху околната среда. 
Въздействието върху 
обществото се оценява с 
помощта на вътрешнофирмен 
инструмент, който класифицира 
цялостното представяне на 
компанията по въпросите на 
устойчивостта. Този анализ 
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предоставя на инвестиционния 
мениджър рамка за изследване 
на цялостния профил на 
устойчивост на компанията и 
идентифициране на компаниите 
с високи стандарти на 
корпоративно поведение и 
положително въздействие върху 
обществото спрямо 
равнопоставените компании.  

Инвестиционният мениджър 
също така се стреми да 
гарантира, че портфейлът е 
нисковъглероден, чрез 
оценяване на въглеродните 
емисии и нивата на въглероден 
интензитет на емитентите. 

Основните ресурси в 
инвестиционния процес са 
вътрешните фундаментални 
изследвания „от долу нагоре“, 
вътрешнофирмените 
инструменти за устойчивост на 
Schroders и изследвания на 
трети страни в областта на 
екологията, социалната 
политика и управлението.  

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко 90% от 
компаниите в портфейла на 
Фонда се оценяват спрямо 
критериите за устойчивост. В 
резултат от прилагането на 
критериите за устойчивост най-
малко 20% от потенциалната 
инвестиционна вселена на 
Фонда се изключват от избора 
на инвестиции. 

За целите на този тест 
потенциалната инвестиционна 
вселена е главната вселена на 
емитентите, които 
инвестиционният мениджър 
може да избере за Фонда преди 
прилагането на критериите за 
устойчивост, в съответствие с 
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другите ограничения на 
инвестиционната цел и 
политика. Тази вселена се 
състои от дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
европейски компании. 

Инвестиционна цел и 
политика в ДКИИ 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост след 
приспадане на таксите, като 
инвестира пряко или непряко 
чрез деривати в дялови ценни 
книжа на европейски компании.  

Абсолютна възвръщаемост 
означава, че фондът се стреми 
да осигури положителна 
възвръщаемост за 12-месечен 
период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да 
бъде гарантирано и капиталът 
Ви е изложен на риск. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети 
от активите си пряко или 
непряко чрез деривати в дялови 
ценни книжа на европейски 
компании.  

Фондът може също (по 
изключение) да държи до 100% 
от активите си в парични 
средства и инвестиции на 
паричния пазар. Фондът може 
също да инвестира до една 
трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително в други класове 
активи), държави, региони, 
индустрии или валути, 
инвестиционни фондове и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
проспекта).  

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури 
положителна доходност след 
приспадане на таксите за 
период от три години чрез 
инвестиране в дялови ценни 
книжа на европейски компании, 
които отговарят на критериите 
за устойчивост на 
инвестиционния мениджър. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети 
от активите си в дялови ценни 
книжа на европейски компании. 
Фондът може (по изключение) 
да държи до 100% от активите си 
в инвестиции на паричния пазар 
или в парични средства. Това е 
ограничено до максимум шест 
месеца (в противен случай 
фондът ще бъде ликвидиран). 
През този период фондът няма 
да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете 
на паричния пазар (MMFR). 
Фондът възприема пазарно-
неутрална стратегия, която има 
за цел да осигури доходност, 
която не е тясно свързана с 
доходността на европейските 
пазари на дялови ценни книжа.  

Фондът поддържа положителна 
абсолютна оценка на 
устойчивостта въз основа на 
рейтинговата система на 
инвестиционния мениджър.  
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Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, 
намаляване на риска или по-
ефикасно управление на фонда. 
Фондът може да използва 
ливъридж и да заема къси 
позиции. 

Сравнителен показател 

Резултатите на фонда трябва да 
бъдат оценявани спрямо 
неговата цел да осигури 
положителна доходност за 12-
месечен период при всякакви 
пазарни условия и сравнявани с 
индекса MSCI Europe (Net TR) и с 
3-месечен EUR LIBOR (или 
алтернативна референтна 
стойност). Съпоставимите 
сравнителни показатели са 
включени само с цел сравнение 
на резултатите и нямат 
отношение към начина, по 
който инвестиционният 
мениджър инвестира активите 
на фонда. По отношение на 
индекса MSCI Europe (Net TR) 
инвестиционната вселена на 
фонда се очаква да се 
припокрива съществено с 
компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на фонда може да се 
отклоняват от индекса MSCI 
Europe (Net TR). 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или 
сектори, които не са включени в 
индекса MSCI Europe (Net TR). 
Целевият сравнителен 
показател е избран, защото 
целевата доходност на фонда е 
да осигури или да превиши 

Фондът не инвестира директно в 
определени дейности, 
индустрии или групи емитенти 
над лимитите, посочени в 
„Информация за устойчивост“ на 
уебсайта на Фонда, достъпен 
чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Фондът инвестира в компании, 
които имат добри практики на 
управление, както е определено 
съгласно критериите за рейтинг 
на инвестиционния мениджър. 
Инвестиционният мениджър 
може също така да се ангажира с 
компании, държани от фонда, за 
да оспори констатирани области 
на слабост по въпросите на 
устойчивостта. Повече 
подробности за подхода на 
инвестиционния мениджър към 
устойчивостта са на 
разположение в проспекта и на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosur
es. 

Фондът може също да 
инвестира до една трета от 
активите си пряко или непряко в 
други ценни книжа 
(включително в други класове 
активи), държави, региони, 
индустрии или валути, 
инвестиционни фондове и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
проспекта). Фондът може да 
използва деривати, дълги и 
къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, 
намаляване на риска или по-
ефективно управление на 
фонда. Инвестиционният 
мениджър ще използва 
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доходността по този 
сравнителен показател, както е 
посочено в инвестиционната 
цел. Даден съпоставим 
сравнителен показател е избран, 
защото инвестиционният 
мениджър счита, че този 
сравнителен показател дава 
възможност за подходящо 
сравнение за целите за 
резултатите, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политиката на фонда. Schroders 
е в процес на оценяване на 
възможните алтернативи на EUR 
LIBOR и ще уведоми 
инвеститорите своевременно за 
всяко решение да се оттегли от 
използването на EUR LIBOR. 

деривати (включително къси 
позиции) само по начин, който 
съответства на критериите за 
устойчивост на фонда. 

Сравнителен показател 

Резултатите на фонда трябва да 
бъдат оценявани спрямо 
неговата цел да осигури 
положителна доходност за 
тригодишен период при 
всякакви пазарни условия и 
сравнявани с индекса MSCI 
Europe (Net TR) и с 3-месечен EUR 
LIBOR (или алтернативна 
референтна стойност). 
Съпоставимите сравнителни 
показатели са включени само с 
цел сравнение на резултатите и 
нямат отношение към начина, 
по който инвестиционният 
мениджър инвестира активите 
на фонда. По отношение на 
индекса MSCI Europe (Net TR) 
инвестиционната вселена на 
фонда се очаква да се 
припокрива съществено с 
компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на фонда може да се 
отклоняват от индекса MSCI 
Europe (Net TR). 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или 
сектори, които не са включени в 
индекса MSCI Europe (Net TR). 
Сравнителният(те) показател(и) 
не взема(т) предвид 
екологичните и социалните 
характеристики или устойчивата 
цел (според случая) на фонда. 
Целевият сравнителен 
показател е избран, защото 
целевата доходност на фонда е 
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да осигури или да превиши 
доходността по този 
сравнителен показател, както е 
посочено в инвестиционната 
цел. Даден съпоставим 
сравнителен показател е избран, 
защото инвестиционният 
мениджър счита, че този 
сравнителен показател дава 
възможност за подходящо 
сравнение за целите за 
резултатите, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политиката на фонда. Schroders 
е в процес на оценяване на 
възможните алтернативи на EUR 
LIBOR и ще уведоми 
инвеститорите своевременно за 
всяко решение да се оттегли от 
използването на EUR LIBOR. 

Инвестиционен 
мениджър 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Индикатор на 
синтетичния риск и 
доходността (SRRI) 

Категория 4 Категория 4 

Оповестявания на 
риска в ДКИИ 

Валутен риск: Фондът може да 
загуби стойност в резултат на 
промени в чуждестранни 
обменни курсове. 

Ликвиден риск: При трудни 
пазарни условия фондът е 
възможно да не успее да 
продаде дадени ценни книжа на 
пълната им стойност или 
изобщо. Това би могло да 
засегне резултатите и би могло 
да доведе до отлагане или 
преустановяване на обратното 
изкупуване на акциите от страна 
на фонда. 

Оперативен риск: Оперативни 
процеси, включително 
свързаните със съхраняването 
на активи, може да не бъдат 

Валутен риск: Фондът може да 
загуби стойност в резултат на 
промени в чуждестранни 
обменни курсове. 

Рисков фактор за устойчивост: 
Фондът има екологични и/или 
социални характеристики. Това 
означава, че той може да има 
ограничена експозиция към 
някои компании, индустрии или 
сектори, и може да се откаже от 
определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му 
за устойчивост. Фондът може да 
инвестира в компании, които не 
отразяват вярванията и 
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осъществени успешно. Това 
може да доведе до загуби за 
фонда. 

Риск за резултатите: 
Инвестиционните цели 
изразяват желан резултат, но 
няма гаранция, че ще бъде 
постигнат такъв резултат. В 
зависимост от пазарните 
условия и макроикономическата 
среда инвестиционните цели 
може да се окажат по-трудни за 
постигане. 

IBOR: Преходът на финансовите 
пазари от използването на 
междубанкови лихвени 
проценти (interbank offered rate, 
IBOR) към алтернативни 
референтни проценти може да 
повлияе на оценката на 
определени участия и да влоши 
ликвидността при определени 
инструменти. Това може да 
повлияе на резултатите от 
инвестициите на фонда. 

Риск от деривати: Дериватите 
може да не донесат очакваните 
резултати, може да породят 
загуби, по-големи от стойността 
им, и може да доведат до загуби 
за фонда. Фондът може също 
така да направи съществени 
инвестиции в деривати, 
включително като използва 
техники на къси продажби и 
ливъридж, с цел да реализира 
доходност. Когато стойността на 
даден актив се промени, 
стойността на даден дериват, 
базиран на този актив, може да 
се промени в много по-голяма 
степен. Това може да доведе до 
много по-големи загуби, 
отколкото инвестицията в 
базовия актив. 

ценностите на който и да било 
конкретен инвеститор. 

Ликвиден риск: При трудни 
пазарни условия фондът е 
възможно да не успее да 
продаде дадени ценни книжа на 
пълната им стойност или 
изобщо. Това би могло да 
засегне резултатите и би могло 
да доведе до отлагане или 
преустановяване на обратното 
изкупуване на акциите от страна 
на фонда. 

Оперативен риск: Оперативни 
процеси, включително 
свързаните със съхраняването 
на активи, може да не бъдат 
осъществени успешно. Това 
може да доведе до загуби за 
фонда. 

Риск за резултатите: 
Инвестиционните цели 
изразяват желан резултат, но 
няма гаранция, че ще бъде 
постигнат такъв резултат. В 
зависимост от пазарните 
условия и макроикономическата 
среда инвестиционните цели 
може да се окажат по-трудни за 
постигане. 

IBOR: Преходът на финансовите 
пазари от използването на 
междубанкови лихвени 
проценти (interbank offered rate, 
IBOR) към алтернативни 
референтни проценти може да 
повлияе на оценката на 
определени участия и да влоши 
ликвидността при определени 
инструменти. Това може да 
повлияе на резултатите от 
инвестициите на фонда. 

Риск от деривати: Дериватите 
може да не донесат очакваните 
резултати, може да породят 
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загуби, по-големи от стойността 
им, и може да доведат до загуби 
за фонда. Фондът може също 
така да направи съществени 
инвестиции в деривати, 
включително като използва 
техники на къси продажби и 
ливъридж, с цел да реализира 
доходност. Когато стойността на 
даден актив се промени, 
стойността на даден дериват, 
базиран на този актив, може да 
се промени в много по-голяма 
степен. Това може да доведе до 
много по-големи загуби, 
отколкото инвестицията в 
базовия актив. 

Профил на типичния 
инвеститор 

Фондът може да е подходящ за 
инвеститори, търсещи 
положителна абсолютна 
възвръщаемост в средносрочен 
до дългосрочен план (най-малко 
5 години) чрез инвестиране в 
активно управляван портфейл. 
Инвеститорът трябва да може да 
приема временни капиталови 
загуби, дължащи се на 
потенциално волатилния 
характер на притежаваните 
активи. 

Фондът може да е подходящ за 
инвеститори, търсещи 
положителна абсолютна 
възвръщаемост в средносрочен 
до дългосрочен план (най-малко 
5 години) чрез инвестиране в 
активно управляван портфейл. 
Инвеститорът трябва да може да 
приема временни капиталови 
загуби, дължащи се на 
потенциално волатилния 
характер на притежаваните 
активи. 

Категория на фонда Фонд с абсолютна 
възвръщаемост 

Фонд с абсолютна 
възвръщаемост 

Валута на фонда EUR EUR 

Дата на стартиране 11 февруари 2014 г. 07 март 2012 г. 

Размер на фонда (към 
края на октомври 2021 
г.) 

30,7 млн. EUR 10,5 млн. EUR 

Време за спиране на 
сделките и периоди за 
сетълмент при 

13:00 ч. люксембургско време в 
деня на търгуване  

3 работни дни, считано от 
съответния ден на търгуване 

13:00 ч. люксембургско време в 
деня на търгуване  

3 работни дни, считано от 
съответния ден на търгуване 
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абонаменти и обратни 
изкупувания  

Метод за управление на 
риска 

Абсолютна стойност под риск 
(VaR) 

Абсолютна стойност под риск 
(VaR) 

Първоначална такса A: до 3,00% от общата сума за 
абонамент 

A1: до 2,00% от общата сума за 
абонамент  

B: Няма 

С: до 1,00% от общата сума за 
абонамент  

R: Няма 

IZ: Няма 

A: до 5,00% от общата сума за 
абонамент  

A1: до 4,00% от общата сума за 
абонамент  

B: Няма 

С: до 1,00% от общата сума за 
абонамент  

R: Няма 

IZ: Няма 

Такси за управление по 
клас акции 

A: 1,50% на година  

A1: 1,50% на година 

B: 1,50% на година 

C: 0,75% на година 

R: До 1,50% на година 

IZ: До 0,75% на година 

A: 1,25% на година  

A1: 1,25% на година 

B: 1,25% на година 

C: 0,75% на година 

R: До 1,50% на година 

IZ: До 0,75% на година 

Текущи такси по клас 
акции (към 30 юни 2021 
г.) 

A: 1,95%  

A1 (USD hedged): 2,48% 

B: 2,45% 

C: 1,15% 

R: 1,15% 

IZ:  0,92% 

A: 2,04%  

A1 (USD hedged): 2,57% 3 

B: 2,64% 

C: 1,49% 

R:  1,49% 3 

IZ: 1,26% 

Подробности за таксата 
за постигнати 
резултати 

20% от превишаването на 
плануваните резултати спрямо 
3-месечен EUR London Interbank 
Offer Rate Act 360 според 
принципа за най-висока 
стойност (High Water Mark) 
съгласно методологията в 
раздел 3.1 на Проспекта.  Таксата 
за постигнати резултати ще се 
прилага за всички класове акции 
с изключение на акции I.  

20% от превишаването на 
плануваните резултати спрямо 
3-месечен EUR London Interbank 
Offer Rate Act 360 според 
принципа за най-висока 
стойност (High Water Mark) 
съгласно методологията в 
раздел 3.1 на Проспекта. Таксата 
за постигнати резултати ще се 
прилага за всички класове акции 
с изключение на акции I. 
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От 1 януари 2022 г. разделът 
„Такса за постигнати 
резултати“ ще се промени на:  

20% от превишаването на 
плануваните резултати спрямо 
Euro Short-Term Rate според 
принципа за най-висока 
стойност (High Water Mark) 
съгласно методологията в 
раздел 3.1 на Проспекта. Таксата 
за постигнати резултати ще се 
прилага за всички класове акции 
с изключение на акции I. 

От 1 януари 2022 г. разделът 
„Такса за постигнати 
резултати“ ще се промени на:  

20% от превишаването на 
плануваните резултати спрямо 
Euro Short-Term Rate според 
принципа за най-висока 
стойност (High Water Mark) 
съгласно методологията в 
раздел 3.1 на Проспекта. Таксата 
за постигнати резултати ще се 
прилага за всички класове акции 
с изключение на акции I. 

3 Това е ориентировъчно число, извлечено от разликата в ТТ между класовете акции, които съществуват и за двата фонда. 
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Описание на съществуващи и нови класове акции 

Сливащ се фонд – Schroder International 
Selection Fund – European Equity Absolute 
Return 

Приемащ фонд – Schroder International  
Selection Fund – Sustainable European Market 
Neutral 

Съществуващ притежаван 
клас акции 

ISIN кодове Нов клас акции, който ще 
се притежава 

ISIN кодове 

A Accumulation EUR LU1046235062 A Accumulation EUR LU0748063764 

A Accumulation USD Hedged LU1065104405 A Accumulation USD Hedged LU0871500038 

A1 Accumulation USD Hedged  LU1067367158 A1 Accumulation USD Hedged1 LU2426183435 

B Accumulation EUR LU1046235146 B Accumulation EUR LU0801193722 

B Accumulation USD Hedged LU1067369956 B Accumulation USD Hedged1 LU2426183518 

C Accumulation EUR LU0995125803 C Accumulation EUR LU0748063848 

C Accumulation USD Hedged LU0995125712 C Accumulation USD Hedged1 LU2426183609 

C Accumulation GBP Hedged LU0995125639 C Accumulation GBP Hedged1 LU2426183278 

R Accumulation EUR LU0995125555 R Accumulation EUR1 LU2426183195 

R Accumulation USD Hedged LU0995125472 R Accumulation USD Hedged1 LU2426183781 

R Accumulation GBP Hedged LU0995125399 R Accumulation GBP Hedged1 LU2426183351 

IZ Accumulation EUR LU2016215340 IZ Accumulation EUR LU2016216157 

Сливането ще важи и за всички допълнителни класове акции, пуснати преди Датата на влизане в 
сила.  
1 Този клас акции ще бъде пуснат преди Датата на влизане в сила, за да се улесни Сливането.  


