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Geachte aandeelhouder, deelnemer, 

Schroder All-ILS Fund Ltd 
Schroder All-ILS Master Fund I Limited  
Schroder Alternative Solutions 
Schroder International Selection Fund 
Schroder Investment Fund 
Schroder Matching Plus 
Schroder Selection Fund 
Schroder Special Situations Fund (de ‘Compartimenten’) 

Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur 

Met dit schrijven brengen wij u op de hoogte van een herstructurering van de bewaarder en administrateur 
van de Compartimenten. 

Teneinde uitvoering te geven aan de strategie inzake rechtspersonen van J.P. Morgan in Europa, worden J.P. 
Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur samengevoegd tot J.P. Morgan AG. 
Tegelijkertijd wordt de rechtsvorm gewijzigd van een Duitse naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) in 
een Europese vennootschap (Societas Europaea), genaamd J.P. Morgan SE (de ‘Fusie’).  

De datum waarop de Fusie juridisch van kracht wordt, is de datum waarop de lokale rechtbank van 
Frankfurt de Fusie in het handelsregister registreert (de ‘Fusiedatum’). Naar verwachting vindt dit op of rond 
22 januari 2022 plaats.  

Vanaf de Fusiedatum blijft J.P. Morgan SE, als zijnde de rechtsopvolger van J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., optreden als bewaarder en administrateur via haar Luxembourg Branch.  

Als zodanig neemt J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch alle rechten en verplichtingen op zich die 
momenteel berusten bij J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. op grond van de bestaande overeenkomsten 
met het Compartiment. 

Met ingang van de Fusiedatum is J.P. Morgan SE een Europese vennootschap (Societas Europaea) naar Duits 
recht, met statutaire zetel te Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Duitsland, en 
ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank van Frankfurt onder nummer HRB 16861.  

Deze vennootschap zal een kredietinstelling zijn die is onderworpen aan rechtstreeks prudentieel toezicht 
door de Europese Centrale Bank (ECB), de Duitse federale financiële toezichthouder (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, of BaFin) en de Duitse centrale bank (Deutsche Bundesbank).  
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J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch zal zijn gemachtigd door de Luxemburgse financiële toezichthouder 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier, “CSSF”) om op te treden als bewaarder en 
compartimentsadministrateur.  

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch zal worden geregistreerd in het Luxemburgse handels- en 
vennootschapsregister (RCS) onder nummer B255938 en zijn onderworpen aan het toezicht van de 
hierboven vermelde thuisstaattoezichthouders, alsook aan het lokale toezicht van de CSSF. 

Zowel J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als J.P. Morgan AG (die op de Fusiedatum haar rechtsvorm zal 
wijzigen tot J.P. Morgan SE) zijn groepsmaatschappijen van het J.P. Morgan-concern. De Fusie verandert 
niets aan de aard en omvang van de diensten die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. voor de 
Compartimenten verzorgt. Het adres en de contactgegevens van de bewaarder en de administrateur blijven 
onveranderd. 

Deze wijziging brengt geen extra kosten voor aandeelhouders of deelnemers met zich mee en heeft geen 
gevolgen voor de wijze waarop de Compartimenten worden beheerd en geëxploiteerd. 

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. 

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur 


