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Geachte aandeelhouder, 

Global Multi-Asset Income (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: 

- Het inkomstendoel in de beleggingsdoelstelling van het Compartiment wordt gewijzigd van 5% per jaar 
in een vork van 3% - 5% per jaar;  

- Het volatiliteitsdoel wordt verwijderd uit de beleggingsdoelstelling van het Compartiment; 
- Er wordt een nieuwe vergelijkende benchmark toegevoegd, die als volgt is samengesteld: 30% MSCI AC 

World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) en 30% Barclays Global 
High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD); 

- 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; en 

- Het uitkeringsbeleid van sommige aandelenklassen wordt gewijzigd. 

Reden 

Door het inkomstendoel te wijzigen, zal de beleggingsbeheerder kunnen focussen op het aanbieden van 
een duurzame inkomstenstroom en op het genereren van inkomsten in minder gunstige 
marktomstandigheden. 

De schrapping van de volatiliteitsvork van 5% - 7% per jaar en in plaats daarvan het gebruik van een 
marktgebaseerde vergelijkende benchmark voor risicoanalyse biedt een grotere duidelijkheid wat het 
verwachte risicoprofiel betreft. Wij denken dat marktgebaseerde vergelijkende benchmarks meer context 
biedt dan een absolute procentuele vork.  

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. 

Wijziging beleggingsdoelstelling 

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment, die te vinden is in het prospectus van Schroder 
International Selection Fund (de “SICAV”), wordt gewijzigd van:  
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“Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar inkomsten van 5% per jaar 
uit te keren en vermogensgroei te bieden na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een 
gediversifieerd scala van activa en markten uit de hele wereld. Het Compartiment streeft ernaar dit 
rendement te verwezenlijken bij een volatiliteit (een maatstaf van de mate waarin het rendement 
van het Compartiment in de loop van een jaar schommelt) van 5-7% per jaar.” 

In: 

“Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar inkomsten van 3-5% per jaar 
en vermogensgroei na aftrek van kosten, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en 
markten uit de hele wereld.” 

Wijziging beleggingsbeleid 

Per de Ingangsdatum wordt volgende alinea toegevoegd aan het beleggingsbeleid van het Compartiment: 
 

“Het Compartiment handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan 30% MSCI AC World 
Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) en 30% Barclays Global 
High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 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. 

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.” 

Wijziging benchmark 

Per de Ingangsdatum wordt het deel Benchmark gewijzigd van: 

“Benchmark 

De resultaten van het Compartiment moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn 
doelbenchmark: inkomsten uitkeren van 5% per jaar en vermogenswinst en het volatiliteitsdoel van 
5%-7% per jaar. 
Het inkomstendoel en het volatiliteitsdoel zijn geselecteerd omdat de Beleggingsbeheerder 
strategieën hanteert die ernaar streven het inkomstenniveau te realiseren dat wordt vermeld in de 
beleggingsdoelstelling.” 

In:  

Benchmark 

“De resultaten van het Compartiment moeten worden beoordeeld ten opzichte van de 
inkomstendoelstelling van 3-5% per jaar. De volatiliteit van het Compartiment moet worden 
vergeleken met 30% MSCI AC World (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index 
(USD) en 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD). De vergelijkende 
benchmark wordt alleen opgenomen voor volatiliteitsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact 
op hoe de Beleggingsbeheerder de activa van het Compartiment belegt. Het beleggingsuniversum 
van het Compartiment zal naar verwachting slechts in beperkte mate overlappen met de 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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componenten van de vergelijkende benchmark. De Beleggingsbeheerder belegt op discretionaire 
basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De Beleggingsbeheerder zal 
beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. 
De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de Beleggingsbeheerder van mening is dat de 
benchmark een geschikte vergelijker is voor volatiliteitsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Compartiment. De benchmark(s) 
houdt/houden geen rekening met de sociale en milieukenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling 
(naargelang het geval) 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 duurzaamheidsfactoren zal 
integreren in zijn beleggingsbeleid: 

“Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Compartiment. Het beleggingsuniversum wordt geëvalueerd met behulp van 
diverse propriëtaire tools en externe ratingdiensten. 

De Beleggingsbeheerder beoordeelt de bedrijven aan de hand van uiteenlopende ecologische, 
sociale en governancemaatstaven, rekening houdend met aspecten zoals klimaatverandering, 
milieuprestaties, arbeidsnormen en de samenstelling van de raad van bestuur. De 
Beleggingsbeheerder zal op basis van de globale ESG-score beslissen of een belegging in 
aanmerking komt voor opname. Het Compartiment is een 'Multi-asset' Compartiment, wat inhoudt 
dat de Beleggingsbeheerder de ESG-scores zal analyseren in diverse activaklassen als input voor de 
activaspreiding van het Compartiment. De Beleggingsbeheerder kan beleggingen selecteren die 
volgens hem bijdragen aan een of meer ecologische of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat zij 
geen wezenlijke schade toebrengen aan andere ecologische of sociale doelstellingen.   

De bronnen van de informatie die wordt gebruikt voor de analyse omvatten informatie die wordt 
verstrekt door de bedrijven, inclusief de duurzaamheidsverslagen en andere relevante documenten 
van de bedrijven, de propriëtaire duurzaamheidstools van Schroders en gegevens van derde 
partijen. 

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 aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen; effecten 
met vaste of vlottende rente en geldmarktinstrumenten met een kredietrating van 
beleggingskwaliteit; en overheidsschuld uitgegeven door ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in opkomende landen; 
aandelen uitgegeven door kleine en middelgrote bedrijven; effecten met vaste of vlottende 
rente en geldmarktinstrumenten met een hoogrentende kredietrating; en overheidsschuld 
uitgegeven door opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven een 
marktkapitalisatie van minder dan € 5 miljard, middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie tussen 
€ 5 miljard en € 10 miljard, en grote bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan € 10 miljard. 

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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Wijziging uitkeringsbeleid 

De aandelenklassen waarop deze wijziging in uitkeringsbeleid betrekking heeft, zijn opgesomd in de bijlage 
bij deze brief. De wijziging wordt van kracht bij de uitkering die moet worden betaald na de Ingangsdatum 
en zal ook gelden voor alle uitkeringen daarna. De uitkeringsfrequentie van de aandelenklassen wordt niet 
gewijzigd. 

Zoals vermeld in het prospectus van de SICAV houden wij periodiek een herziening van de Aandelenklassen 
met vaste uitkering en behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Als bijvoorbeeld de 
beleggingsinkomsten na aftrek van kosten hoger zijn dan de beoogde vaste uitkering, dan kunnen wij 
besluiten om dit hogere bedrag uit te keren. Evenzo kunnen wij besluiten dat het gepast is om een lager 
dividend te declareren dan de beoogde vaste uitkering. 

De vergoedingen van de aandelenklassen worden niet gewijzigd en de kosten voor deze wijzigingen, 
inclusief de kosten voor de meldingen aan toezichthouders en aandeelhouders, zullen worden gedragen 
door Schroder Investment Management (Europe) S.A., de beheermaatschappij van de Vennootschap. 

Alle andere belangrijke eigenschappen van het Compartiment blijven gelijk.  

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander compartiment van Schroders 

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 en zonder kosten, 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
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijzigingen 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie USD LU0757359368 

A Uitkering USD LU0757359954 

A1 Kapitalisatie USD LU0757359525 

A1 Uitkering USD LU0757360028 

B Kapitalisatie USD LU0757359798 

B Uitkering USD LU0757360291 

C Kapitalisatie* USD LU0757359871 

C Uitkering* USD LU0757360374 

I Kapitalisatie* USD LU0798851183 

I Uitkering* USD LU0879621992 

IZ Kapitalisatie* USD LU1806361371 

J Uitkering* USD LU0924044398 

X Uitkering* USD LU1476609109 

A Uitkering AUD Afgedekt LU0911024122 

C Uitkering* CHF Afgedekt LU0908639247 

A Kapitalisatie EUR Afgedekt LU0757360457 

A Uitkering EUR Afgedekt LU0757360960 

A1 Kapitalisatie EUR Afgedekt LU0757360531 

A1 Uitkering EUR Afgedekt LU0757361000 

B Kapitalisatie EUR Afgedekt LU0757360614 

B Uitkering EUR Afgedekt LU0757361182 

C Kapitalisatie* EUR Afgedekt LU0757360705 

C Uitkering EUR Afgedekt LU0757361265 

Z Kapitalisatie EUR Afgedekt LU0966867227 
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Z Uitkering EUR Afgedekt LU0966867490 

A Kapitalisatie GBP Afgedekt LU0903425840 

A Uitkering GBP Afgedekt LU0910996080 

C Kapitalisatie* GBP Afgedekt LU0837757185 

I Kapitalisatie* GBP Afgedekt LU1365049169 

Z Kapitalisatie GBP Afgedekt LU0966867144 

A Kapitalisatie HKD LU0894485498 

A Uitkering HKD LU0894486033 

A Uitkering NOK Afgedekt LU1252709727 

A1 Kapitalisatie PLN Afgedekt LU1262172189 

A1 Uitkering PLN Afgedekt LU1273673373 

A Uitkering RMB Afgedekt LU0924045015 

A Kapitalisatie SEK Afgedekt LU1252709990 

A Uitkering SEK Afgedekt LU1252710493 

C Kapitalisatie* SEK Afgedekt LU1725193939 

A Uitkering SGD LU1188199696 

A Kapitalisatie SGD LU0960925559 

A Uitkering SGD Afgedekt LU0879622024 

A Kapitalisatie SGD Afgedekt LU0960925393 

* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 
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Lijst van de Aandelenklassen in Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income waarvan het uitkeringsbeleid wordt gewijzigd 

Compartiment Aandelenklasse Valuta van de 
aandelenklasse 

Huidig uitkeringsbeleid per 
jaar 

Toekomstig 
uitkeringsbeleid per jaar 

ISIN 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Uitkering (QF)* CHF Afgedekt 5,00% driemaandelijks 
betaald 

3,50% driemaandelijks 
betaald 

LU0908639247 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) GBP Afgedekt 5,00% maandelijks betaald 4,00% maandelijks betaald LU0910996080 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (QF) NOK Afgedekt 5,00% driemaandelijks 

betaald 
4,00% driemaandelijks 

betaald 
LU1252709727 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (QF) SEK Afgedekt 5,00% driemaandelijks 
betaald 

4,00% driemaandelijks 
betaald 

LU1252710493 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MFC)* AUD Afgedekt 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0911024122 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) CNY Afgedekt 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0924045015 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) HKD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0894486033 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) SGD Afgedekt 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0879622024 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) SGD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU1188199696 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Uitkering (MF) USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0757359954 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Uitkering (QF) PLN Afgedekt 5,00% driemaandelijks 

betaald 
4,50% driemaandelijks 

betaald 
LU1273673373 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Uitkering (MF) USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0757360028 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Uitkering (MF) USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0757360291 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Uitkering (MF)* USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0757360374 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Uitkering (MF)* USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0879621992 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Uitkering (MF)* USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU0924044398 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income X Distribution (MF)* USD 5,00% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald LU1476609109 

* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 
** Dit verwijst naar de toeslag of korting die van toepassing kan zijn op de uitkering. Uitkeringen kunnen een toeslag omvatten wanneer de rente van een aandelenklasse met valuta-afdekking 
hoger is dan de rente van de basisvaluta van het compartiment. Als de rente van een Aandelenklasse met valuta-afdekking lager is dan de rente van de basisvaluta van het Compartiment, kan 
er bijgevolg een korting worden toegepast op het dividend. Het niveau van de toeslag of korting wordt bepaald door verschillen in rentevoeten en is geen onderdeel van de 
beleggingsdoelstelling of het beleggingsbeleid van het Compartiment. 

 


