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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe („Фондът“) 

Временно спиране на изчисляването на нетната стойност на активите (НСА) и търговията с 
акции във Фонда 

Решението за спиране на търговията с акции във Фонда е взето по препоръка на управляващото 
дружество на Компанията, Schroder Investment Management (Europe) S.A., и е съобщено на депозитара 
и агента по прехвърлянията на Компанията, както и на съответните регулатори. 

Това се извършва в съответствие с член 22 от учредителния договор на Компанията („Устав“) и 
раздела „Спирания или разсрочване“ от проспекта на Компанията („Проспект“), които позволяват 
спиране на изчисляването на НСА (и спиране на търговията), включително при обстоятелства, при 
които оценката на инвестициите е неосъществима или подлежи на съществена промяна. 

Всички инструкции за търговия, получени след 13:00 часа на 25 февруари 2022 г. (последният ден за 
търгуване преди спирането на НСА и търговията), са спрени и ще бъдат спрени до второ нареждане 
(„Период на спиране“), и ще бъдат изпълнявани от датата на първия ден за търгуване на Фонда след 
изтичане на Периода на спиране, като НСА се изчислява и съответно публикува към тази дата. 

По време на Периода на спиране акционерите може да оттеглят своето искане за абонамент, 
прехвърляне или обратно изкупуване по отношение на Фонда, при условие че такова искане е 
получено преди края на Периода на спиране.   

Ще продължим да наблюдаваме развитието на пазарите и да управляваме Фонда в съответствие с 
неговите инвестиционни цели, доколкото е разумно практически. 

Стремежът ни е да възобновим търговията, както и когато пазарните условия позволяват това, като 
се вземат предвид най-добрите интереси на акционерите на Фонда. Ще уведомяваме акционерите за 
всички важни по-нататъшни решения, взети по отношение на Фонда, включително за отмяна на 
Периода на спиране. Информацията във връзка със спирането ще бъде предоставена на нашия 
уебсайт на адрес: 

https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/   

За допълнителна информация се свържете с обичайния Ви представител на Schroders. 

 
За и от името на Борда 

https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/

