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27 september 2021 

Geachte aandeelhouder, 

European Equity Yield (het “Compartiment”) - Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht 
Schroder International Selection Fund 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat op 29 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”) de volgende 
wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het Compartiment: 

- de naam wordt gewijzigd in “Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value”; 
- de rentedoelstelling en de mogelijkheid om derivaten te gebruiken voor beleggingsdoeleinden 

worden verwijderd uit het beleggingsbeleid en er wordt een verwijzing naar de waardestrategie 
toegevoegd; en  

- het Compartiment zal bindende ecologische en/of sociale kenmerken, in de zin van Artikel 8 van de 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (verordening informatieverstrekking duurzame 
financiering, “SFDR”), in acht nemen. De details van de ecologische en/of sociale kenmerken van het 
Compartiment en hoe het zal trachten die te verwezenlijken, zullen worden bekendgemaakt in het 
beleggingsbeleid van het Compartiment en in een nieuwe paragraaf “Duurzaamheidscriteria” in het 
deel Kenmerken van het Compartiment van het prospectus. 

Reden 

De nieuwe naam van het Compartiment biedt een duidelijkere omschrijving van de wijze waarop het zijn 
beleggingsbeleid zal uitvoeren – zoeken naar ondergewaardeerde Europese bedrijven die beantwoorden 
aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. 

Gelet op de focus van het Compartiment op waarde en duurzaamheid wordt de rentedoelstelling in het 
beleggingsbeleid geschrapt en wordt er nieuwe informatie toegevoegd. Daarnaast is de mogelijkheid om 
derivaten te gebruiken voor beleggingsdoeleinden niet vereist voor deze strategie, zij zal dan ook worden 
verwijderd uit het beleggingsbeleid. 

Wij denken dat de integratie van duurzaamheidsfactoren in de strategie van het Compartiment strookt met 
de toenemende wens van de beleggers om hun geld te plaatsen in beleggingen die duidelijk blijk geven van 
duurzaamheidskenmerken. 

Naamsverandering 

De nieuwe naam van het Compartiment wordt Schroder International Selection Fund – European 
Sustainable Value.  
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Wijziging beleggingsdoelstelling en -beleid 

Per de Ingangsdatum worden de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Compartiment, 
die te vinden zijn in het prospectus van Schroder International Selection Fund (de “SICAV”), gewijzigd van:  

“Beleggingsdoelstelling 
 
Het Compartiment streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die van de MSCI Europe (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en verwante effecten van Europese bedrijven.  
  
Beleggingsbeleid  
 
Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten van Europese bedrijven.  

Het Compartiment zal beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en verwante 
effecten waarvan de gezamenlijke dividendopbrengst groter is dan het gemiddelde 
marktrendement. Aandelen met een dividendopbrengst die onder het gemiddelde ligt kunnen in de 
portefeuille worden opgenomen wanneer de Beleggingsbeheerder meent dat ze over het potentieel 
beschikken om in de toekomst bovengemiddelde dividendopbrengsten te betalen. 

Het Compartiment wordt niet enkel beheerd voor opbrengsten: het totaalrendement 
(dividendopbrengst plus vermogensgroei) zal even belangrijk zijn. 

Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, Beleggingsfondsen, 
warrants en Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (behoudens de beperkingen vermeld 
in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het 
Compartiment.” 

In: 

“Beleggingsdoelstelling 
 
Het Compartiment streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die van de MSCI Europe (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en verwante effecten van Europese bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. 
 
Beleggingsbeleid  

“Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en verwante effecten van Europese bedrijven.  

Het Compartiment handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI Europe (Net TR) 
index, op basis van de evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken 
van het Compartiment. 
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Het Compartiment belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten 
boven de limieten vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het 
Compartiment, te vinden onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.  

Het Compartiment belegt in bedrijven met goede governancepraktijken, zoals bepaald aan de hand 
van de evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel Kenmerken van het 
Compartiment voor nadere gegevens). 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan met in het Compartiment gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere informatie over 
de duurzaamheidsbenadering van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is te 
vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het compartiment gebruikt een gedisciplineerde waardebeleggingsbenadering en streeft er zo naar 
te beleggen in een selecte portefeuille van bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder 
aanzienlijk ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun winstpotentieel op lange termijn.  

Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, Beleggingsfondsen, 
warrants en Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (behoudens de beperkingen vermeld 
in Bijlage I). 

Het compartiment kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het compartiment.”  

SFDR-duurzaamheidscriteria  
 
Per de Ingangsdatum zal het volgende deel wordt toegevoegd aan de informatie over het Compartiment in 
het prospectus van de SICAV om duidelijk te maken hoe het Compartiment zijn ecologische en/of sociale 
kenmerken zal trachten te verwezenlijken: 
 

“Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van beleggingen voor 
het Compartiment. 

De bedrijven worden geëvalueerd aan de hand van uiteenlopende ESG-factoren, zoals de 
behandeling van de aandeelhouders, de governance en de milieu-impact. De emittenten worden 
geanalyseerd op drie manieren – op basis van onderzoek door de beleggingsafdeling, via 
duurzaamheidsonderzoek door derden en aan de hand van propriëtaire duurzaamheidstools. De 
emittenten krijgen geen globale score, maar moeten algemeen geacht worden te beantwoorden 
aan de vereisten van de Beleggingsbeheerder inzake diverse evaluaties om in aanmerking te komen 
voor de portefeuille van het Compartiment. De criteria die de Beleggingsbeheerder naar voren 
schuift, omvatten kwalitatieve normen (zoals een minimumrating) en een sterk resultaat in een 
kwalitatieve beoordeling van de duurzaamheid van de activiteiten van de emittent. De weging van 
de ecologische, sociale en governancefactoren kan worden aangepast om rekening te houden met 
wat het relevantst is voor de specifieke activiteitensector van de emittent.  

De bronnen van de informatie die wordt gebruikt voor deze analyse omvatten informatie die de 
bedrijven publiceren, naast propriëtaire duurzaamheidstools van Schroders en onderzoek door 
derde partijen. De Beleggingsbeheerder zal doorgaans ook rechtstreeks overleggen met emittenten 
om informatie te verkrijgen en verbeteringen in de duurzaamheidsprestaties te stimuleren.  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg 
met bedrijven is te vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille van het 
Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van de duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de 
toepassing van de duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% van het potentiële 
beleggingsuniversum van het Compartiment uitgesloten als mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het potentiële beleggingsuniversum uit het kernuniversum 
van emittenten die de Beleggingsbeheerder voor het Compartiment kan selecteren vóór de 
toepassing van de duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit aandelen en verwante 
effecten van Europese bedrijven.” 

 
Verwijdering van de vergelijkende benchmark 
 
De informatie over het Compartiment in het prospectus van de SICAV is aangepast met de verwijdering van 
de Morningstar Equity Income Category vergelijkende benchmark. 
 
Alle andere belangrijke eigenschappen van het Compartiment blijven gelijk.  

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Compartiment na deze wijzigingen te behouden, 
maar als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Compartiment aflossen of omzetten naar een ander 
compartiment van de Vennootschap voordat de wijzigingen van kracht worden, tot en met het 
afsluitingstijdstip voor de handel op 28 oktober 2021. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingsinstructies 
HSBC Continental Europe, Luxembourg (“HSBC”), de transferagent, of de financiële dienst in België, CACEIS 
Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel bereiken vóór deze deadline. HSBC en 
CACEIS zullen uw aflossings- of omzettingsorders kosteloos uitvoeren, met uitzondering van eventuele 
belastingen, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de SICAV, al kunnen in bepaalde 
landen lokale betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen 
transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een lokaal afsluitingstijdstip voor 
de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene tijdstip. Wij raden u daarom aan 
om contact op te nemen met deze partijen om zeker te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het 
afsluitingstijdstip op 28 oktober 2021. 

De jaar- en halfjaarverslagen, evenals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van de SICAV 
zijn beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen gratis worden verkregen bij: CACEIS Belgium S.A., 
Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel. 

Voor meer informatie over de andere beschikbare compartimenten, ga naar www.schroders.be , neem 
contact op met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur, de financiële 
dienst in België: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel of Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

 
De Raad van Bestuur 
  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijzigingen 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie  EUR LU0106236267 

A Uitkering EUR LU0012050729 

A1 Kapitalisatie EUR LU0133709153 

A1 Uitkering EUR LU0315084102 

B Kapitalisatie EUR LU0106236424 

B Uitkering EUR LU0062647861 

C Kapitalisatie* EUR LU0106236770 

C Uitkering* EUR LU0062905319 

I Kapitalisatie* EUR LU0134337129 

IZ Kapitalisatie* EUR LU2016215779 

S Uitkering* EUR LU1098401067 

Z Kapitalisatie EUR LU0968427913 

Z Uitkering EUR LU0968428051 

A Uitkering GBP LU0242609765 

A Uitkering RMB Afgedekt LU1056829481 

A Uitkering SGD Afgedekt LU0981932865 

A Uitkering USD Afgedekt LU0981932782 

A1 Kapitalisatie USD Afgedekt LU1031140806 

A1 Uitkering USD Afgedekt LU1031140988 

* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 

 


