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7 januari 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Fusie Middle East (het “Compartiment”), Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder 
International Selection Fund met Frontier Markets Equity, (het “Compartiment”), Compartiment van 
de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund  

 

Wij schrijven u om u op de hoogte te brengen van het feit dat op 21 februari 2022  (de "Ingangsdatum") 
Schroder International Selection Fund — Middle East (het "Fuserende Fonds") zal worden gefuseerd in het 
Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity (het “Ontvangende Fonds”) (de “Fusie”). 
Aandeelhouders in het Fuserende Fonds zullen de equivalente waarde van aandelen in het Ontvangende 
Fonds ontvangen in plaats van hun huidige aandelen in het Fuserende fonds. 

Achtergrond en redenering 

Het Fuserende Fonds en het Ontvangende Fonds hebben een soortgelijke beleggingsbenadering en 
risicoprofiel, en gezien de relatieve omvang van de twee fondsen, zijn we van mening dat de 
aandeelhouders van het Fuserende Fonds baat zullen hebben bij een fusie met het Ontvangende Fonds. 
Het Fuserende Fonds heeft ongeveer 57 miljoen USD in beheer op 30 september 2021 terwijl het 
Ontvangende Fonds ongeveer 403 miljoen USD in beheer op dezelfde datum. 

Een fusie met het Ontvangende fonds biedt beleggers in het Fuserende Fonds een alternatief fonds met 
een grotere schaal en een in grote lijnen vergelijkbare beleggingsbenadering. Zowel het Fuserende Fonds 
als het Ontvangende Fonds focussen op het bieden van kapitaalgroei door te beleggen in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten van bedrijven. De beleggingsblootstelling van zowel het Fuserende Fonds als 
het Ontvangende Fonds vertoont een zekere mate van overeenkomst tussen bedrijven en regio's, hoewel 
het Fuserende Fonds zich geografisch voornamelijk richt op het Midden-Oosten, de opkomende 
mediterrane markten en Noord-Afrika, terwijl het Ontvangende Fonds zich geografisch voornamelijk richt 
op de opkomende grensmarkten, die momenteel Azië, Oost-Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en 
Afrika omvatten. Vanaf eind september 2021 had het Ontvangende Fonds ongeveer 30% van zijn 
blootstelling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

Bovendien kan de grotere omvang van het Ontvangende Fonds het potentieel bieden voor extra 
schaalvoordelen na de Fusie met het Fuserende Fonds. De beslissing om het Fuserende Fonds te fuseren 
met het Ontvangende Fonds is in overeenstemming met artikel 5 van de statuten van de Vennootschap (de 
"Statuten") en de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") en is in het belang 
van de aandeelhouders van beide fondsen. 

Beleggingsdoelstellingen en -beleid 
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De beleggingsdoelstelling van zowel het Fuserende Fonds als het Ontvangende Fonds omvat het bieden van 
kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen verwante effecten van bedrijven. 
Het Fuserende Fonds houdt over het algemeen aandelen van 30 – 70 bedrijven terwijl het Ontvangende Fonds 
over het algemeen aandelen van 50 – 70 bedrijven houdt. Op eind september 2021 hield het Fuserende Fonds 
aandelen van 53 bedrijven, terwijl het Ontvangende Fonds aandelen hield van 63 bedrijven. Zowel het 
Fuserende Fonds als het Ontvangende Fonds kunnen derivaten gebruiken om beleggingswinsten te 
verwezenlijken, risico's af te dekken en een efficiënt portefeuillebeheer te hanteren. 

Wijzigingen in aandelenklassen en jaarlijkse beheerskosten 

De synthetische risico- en opbrengstindicator (SSRI, synthetic risk and return indicator) van het Ontvangende 
Fonds en het Fuserende Fonds is dezelfde (categorie 5). De basisvaluta van het Fuserende Fonds en het 
Ontvangende Fonds is USD. In de bijlage vindt u een volledig overzicht van welke aandelenklassen van het 
Fuserende Fonds en het Ontvangend Fonds zullen worden samengevoegd.  

De onderstaande tabel vat de jaarlijkse kosten samen voor het beleggingsbeheer en de lopende kosten1 voor 
de aandelenklassen van het Fuserende Fonds en Ontvangende Fonds. 

 
1 De percentages gelden per jaar en worden vermeld met verwijzing naar de intrinsieke waarde per aandeel. Het cijfer van de lopende kosten 
omvat, waar van toepassing, de distributiekosten, de vergoeding aandeelhoudersdiensten, de beleggingsbeheervergoeding en andere 
administratiekosten zoals de fondsadministratie, de bewaarder en de transferkantoorkosten. Zij omvatten de beheervergoedingen en 
administratiekosten van de onderliggende beleggingsfondsen in de portefeuille. Het cijfer van de lopende zijn per 30 juni 2021. 
2 Deze aandelenklasse zal worden geïntroduceerd vóór de Ingangsdatum om de fusie te vergemakkelijken. 
3 Dit is een indicatief cijfer, afgeleid uit het verschil in het cijfer van de lopende kosten tussen de aandelenklassen die voor beide fondsen 
bestaan. 
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Aandelenklasse Fuserend Fonds Ontvangend Fonds 

 Jaarlijkse kosten 
voor het 

beleggingsbeheer 

Cijfer van de 
lopende kosten1 

Jaarlijkse kosten 
voor het 

beleggingsbeheer 

Cijfer van de 
lopende kosten1 

A Kapitalisatie 
USD 

1,50% 2,00% 1,50% 1,97% 

A Kapitalisatie 
EUR 

1,50% 2,00% 1,50%2 1,97%3 

A Kapitalisatie 
SGD 

1,50% 2,00% 1,50%2 1,97%3 

A Uitkering USD 1,50% 2,00% 1,50% 1,97% 

A1 Kapitalisatie 
USD 

1,50% 2,50% 1,50% 2,47% 

A1 Kapitalisatie 
EUR 

1,50% 2,50% 1,50%2 2,47%3 

B Kapitalisatie 
USD 

1,50% 2,60% 1,50% 2,57% 

B Kapitalisatie 
EUR 

1,50% 2,60% 1,50%2 2,57%3 

C Kapitalisatie 
USD* 

1,00% 1,45% 1,00% 1,42% 

C Kapitalisatie 
EUR* 

1,00% 1,45% 1,00% 1,42% 

I Kapitalisatie 
USD* 

0,00% 0,21% 0,00% 0,18% 

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

Aandeelhouders in het Fuserende Fonds zullen als gevolg van de Fusie in alle gevallen dezelfde jaarlijkse 
beleggingsbeheerkosten en lagere lopende kosten worden aangerekend.  

Voorafgaand aan de Fusie zal het Fuserende fonds alle activa verkopen die niet in overeenstemming zijn met 
de beleggingsportefeuille van het Ontvangende Fonds of die niet kunnen worden gehouden vanwege 
beleggingsbeperkingen.  

Afsluitingstijdstip en vereffeningsperioden voor inschrijvingen en terugkopen 
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Het afsluitingstijdstip en de vereffeningsperioden worden niet gewijzigd. Het afsluitingstijdstip van het 
Ontvangend Fonds is 13.00 uur Luxemburgse tijd op de handelsdag. Orders die HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (“HSBC”) bereiken vóór het afsluitingstijdstip zullen worden uitgevoerd op de handelsdag. De 
huidige vereffeningsperiodes voor inschrijvingen en terugkopen bedraagt drie werkdagen na een 
handelsdag. 

Een vergelijkende tabel van de belangrijkste kenmerken van het Fuserende Fonds en het Ontvangende Fonds 
(met inbegrip van de wijzigingen in de aandelenklasse) is opgenomen in de bijlage. 

Fusie 

Deze kennisgeving van de Fusie is verplicht volgens de Luxemburgse wet. 

De Fusie gaat niet gepaard met een wijziging in de rechtspersoon die optreedt als beleggingsbeheerder, die 
blijf Schroder Investment Management Limited. 

Kosten en uitgaven van de Fusie 

Het Fusiefonds heeft geen niet-afgeschreven voorafgaande kosten en uitstaande oprichtingskosten. De 
kosten die worden gemaakt bij de Fusie, inclusief juridische, adviserende en reglementaire kosten, worden 
gedragen door de Beheermaatschappij van de Vennootschap, Schroder Investment Management (Europe) 
S.A. (de “Beheermaatschappij”).   

Vanaf 7 januari 2022 zal de intrinsieke waarde per aandeel van het Fuserende Fonds neerwaarts worden 
bijgesteld telkens er een netto-uitstroom uit het Fuserende Fonds is, aan de hand van een 
verwateringsaanpassing. Dit om rekening te houden met de marktgebonden transactiekosten die 
voortvloeien uit de vervreemding van beleggingen die niet passen bij de portefeuille van het Ontvangende 
Fonds, of uit de aflossings- of omruilingsorders die worden ontvangen in de aanloop naar de Fusie. In het 
geval dat er een netto-instroom is in het Fuserende Fonds gedurende deze periode, zal de intrinsieke waarde 
per aandeel opwaarts worden aangepast. De bedoeling van de aanpassing is bestaande en blijvende 
beleggers in het Fuserende Fonds te beschermen tegen het dragen van al dergelijke marktgebonden 
transactiekosten en deze op passende wijze te verdelen. Wij verwachten echter niet dat de transactiekosten 
aanzienlijk zullen zijn en dat zij geen wezenlijke invloed zullen hebben op de aandeelhouders van het 
Ontvangende Fonds en het Fuserende Fonds. Nadere informatie over de verwateringsaanpassingen is te 
vinden in deel 2.4 van het Prospectus, “Calculation of Net Asset Value” (Berekening van de Intrinsieke 
Waarde). Het Prospectus is beschikbaar op www.schroders.lu. 

Ruilverhouding, behandeling van aangegroeid inkomen en gevolgen van de Fusie 

Op de Ingangsdatum zal het nettovermogen van het Fuserende Fonds worden overgedragen aan het 
Ontvangende Fonds. Aandeelhouders zullen voor de aandelen van elke klasse die zij in het Fuserende Fonds 
houden, een aantal in waarde overeenstemmende aandelen ontvangen van dezelfde klasse in het 
Ontvangende Fonds. De ruilverhouding van de Fusie zal het resultaat zijn van de verhouding tussen de 
intrinsieke waarde van de relevante klasse van het Fuserende Fonds en de intrinsieke waarde of initiële 
uitgifteprijs van de relevante klasse van het Ontvangende Fonds op de Ingangsdatum. Hoewel de totale 
waarde van de participaties van de aandeelhouders gelijk zal blijven, kunnen de aandeelhouders een ander 
aantal aandelen in het Ontvangende Fonds ontvangen dan zij voorheen in het Fuserende Fonds hadden. 

Alle aangegroeide inkomsten met betrekking tot de aandelenklassen op het moment van de Fusie zullen 
opgenomen worden in de berekening van de definitieve intrinsieke waarde per aandeel, en deze 
aangegroeide inkomsten zullen na de Fusie worden geboekt in de intrinsieke waarde per aandeel voor de 
aandelenklassen in het Ontvangende Fonds. Het Ontvangende Fonds zal geen bijkomende inkomsten, kosten 
en verplichtingen dragen die toegerekend kunnen worden aan het Fuserende Fonds na de Ingangsdatum. 
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U wordt ook een aandeelhouder in het Ontvangende Fonds, in de aandelenklasse die overeenstemt met uw 
huidige participatie in het Fuserende Fonds. In de bijlage onder deel “Overzicht Bestaande en nieuwe 
Aandelenklasse” vindt u een volledig overzicht van welke aandelenklassen van het Fuserende Fonds en het 
Ontvangend Fonds zullen worden samengevoegd. 

De eerste handelsdag voor uw aandelen in het Ontvangende Fonds is 22 februari 2022, en de betreffende 
afsluitingstijd voor de handel voor deze handelsdag is 13.00 uur Luxemburgse tijd op de handelsdag. 

Rechten van aandeelhouders op aflossing/omzetting 

Als u na de Ingangsdatum geen aandelen van het Ontvangende Fonds wenst te houden, kunt u uw 
participatie in het Fuserende Fonds tot en met de handelsdag op 14 februari 2022 aflossen of omruilen naar 
een ander fonds van Schroder. 

HSBC zal uw aflossings- of omzettingsorders uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het 
Prospectus en zonder kosten, al kunnen in bepaalde landen plaatselijke 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. Controleer dit dan ook bij hen om er zeker van te zijn dat uw orders HSBC 
bereiken vóór het afsluitingstijdstip op 13.00 uur Luxemburgse tijd op 14 februari 2022. 

Verzoeken tot inschrijvingen of omruilingen in het Fuserende Fonds door nieuwe beleggers zullen niet meer 
worden aanvaard na de sluiting van de handel op 7 januari 2022. Om spaarplannen en vergelijkbare 
faciliteiten voldoende tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, zullen inschrijvingen en 
omruilingen in het Fonds van bestaande beleggers worden aanvaard tot 31 januari 2022 (afsluitingstijdstip 
van de handel om 13.00 uur Luxemburgse tijd op 31 januari 2022). 

Belastingstatus 

De omzetting van aandelen op het moment van de Fusie en/of uw aflossing of omruiling van aandelen vóór 
de Fusie kan een impact hebben op de belastingstatus van uw belegging. We raden u dan ook aan hierover 
onafhankelijk professioneel advies in te winnen. 

Nadere informatie 

Wij raden aandeelhouders aan het document met essentiële beleggersinformatie (de KIID) van het 
Ontvangende fonds te lezen, dat bij deze brief is gevoegd. Dit is een representatieve KIID voor het 
Ontvangende Fonds, met informatie voor een standaard aandelenklasse (aandelenklasse A). U vindt deze 
KIID, samen met de KIID's van alle andere aandelenklassen, op www.schroders.lu. Daar vindt u ook het 
Prospectus. 

De erkende accountant zal een controleverslag met betrekking tot de Fusie opstellen dat op verzoek 
kosteloos bij de Beheermaatschappij verkrijgbaar zal zijn. 

Wij hopen dat u ervoor kiest na de Fusie belegd te blijven in het Ontvangende Fonds.  

 

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 
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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  
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Bijlage 

Vergelijkend overzicht van de belangrijkste kenmerken 

Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van het Fuserende Fonds en het Ontvangende Fonds naast 
elkaar gezet. Beide zijn subfondsen van de Vennootschap. U vindt alle gegevens in het Prospectus, en de 
aandeelhouders wordt aangeraden de KIID van het Ontvangende Fonds te lezen. 

 Fuserend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Middle East 

Ontvangend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Frontier Markets Equity 

Prospectus 
Beleggingsdoelstelling en 
-beleid 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode 
van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die na aftrek van 
vergoedingen hoger ligt dan die 
van de MSCI Arabian Markets and 
Turkey (Net TR) index, met een 
maximum van 20% voor Saoedi-
Arabië, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
bedrijven uit het Midden-Oosten, 
met inbegrip van bedrijven op de 
opkomende markten van de 
Middellandse Zee en Noord-Afrika. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en 
belegt ten minste twee derde van 
zijn vermogen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven 
uit het Midden-Oosten, met 
inbegrip van bedrijven uit de 
opkomende markten rond de 
Middellandse Zee en in Noord-
Afrika. 

Het Fonds omvat doorgaans 30-70 
bedrijven. 

Het Fonds 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 Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten om beleggingswinsten 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode 
van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die hoger ligt dan 
die van de MSCI Frontier Emerging 
Markets (FEM) index (Net TR) met 
maximaal 10% opkomende 
markten, na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven 
uit opkomende grensmarkten. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en 
belegt ten minste twee derde van 
zijn vermogen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven 
uit opkomende grensmarkten uit 
de hele wereld. 

Het Fonds omvat doorgaans 50-70 
bedrijven. 

'Opkomende grensmarkten' zijn 
landen die zijn opgenomen in de 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) Index of een andere erkende 
financiële index voor opkomende 
grensmarkten, of bijkomende 
landen die de 
Beleggingsbeheerder als 
grensmarkt beschouwt. 

Het Fonds 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 
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 Fuserend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Middle East 

Ontvangend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Frontier Markets Equity 

te verwezenlijken, het risico te 
verminderen of het Fonds 
efficiënter te beheren. 

Benchmark 

De resultaten van het Fonds 
moeten worden beoordeeld ten 
opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk het overtreffen van de 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR) index, met een maximum 
van 20% voor Saoedi-Arabië. Het 
beleggingsuniversum van het 
Fonds zal naar verwachting direct 
of indirect in wezenlijke mate 
overlappen met de componenten 
van de doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van 
het Fonds kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen 
in bedrijven of sectoren die niet 
zijn opgenomen in de 
doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd 
omdat die representatief is voor 
het type beleggingen waarin het 
fonds waarschijnlijk zal beleggen 
en is daarom een geschikt doel 
met betrekking tot het rendement 
dat het fonds tracht te bieden. 

contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten om beleggingswinsten 
te verwezenlijken, het risico te 
verminderen of het Fonds 
efficiënter te beheren. 

Benchmark 

De resultaten van het Fonds 
moeten worden beoordeeld ten 
opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk het overtreffen van de 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR), met een 
maximum van 10% voor 
opkomende markten. Het 
beleggingsuniversum van het 
Fonds zal naar verwachting direct 
of indirect in wezenlijke mate 
overlappen met de componenten 
van de doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van 
het Fonds kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen 
in bedrijven of sectoren die niet 
zijn opgenomen in de 
doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd 
omdat die representatief is voor 
het type beleggingen waarin het 
Fonds waarschijnlijk zal beleggen 
en is daarom een geschikt doel 
met betrekking tot het rendement 
dat het Fonds tracht te bieden. 

KIID 
Beleggingsdoelstelling en 
-beleid 

Beleggingsdoelstelling 

Het fonds streeft er over een 
periode van drie tot vijf jaar naar 
vermogensgroei te bieden van 
meer dan de MSCI Arabian 
Markets and Turkey (Net TR) index 

Beleggingsdoelstelling 

Het fonds streeft over een periode 
van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die hoger ligt dan 
die van de MSCI Frontier Emerging 
Markets (FEM) index (Net TR) met 
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 Fuserend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Middle East 

Ontvangend Fonds — Schroder 
International Selection Fund – 
Frontier Markets Equity 

met een maximum van 20% voor 
Saoedi-Arabië, na aftrek van 
kosten, door te beleggen in 
aandelen van bedrijven uit het 
Midden-Oosten. Het fonds belegt 
ook in bedrijven uit opkomende 
markten rond de Middellandse Zee 
en in Noord-Afrika. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en 
belegt ten minste twee derde van 
zijn vermogen in aandelen van 
bedrijven uit het Midden-Oosten, 
met inbegrip van bedrijven uit de 
opkomende markten rond de 
Middellandse Zee en in Noord-
Afrika. Het fonds omvat doorgaans 
30-70 bedrijven. 

Het fonds kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of 
indirect beleggen in andere 
effecten (en andere activaklassen), 
landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en 
geldmarktinstrumenten, alsook 
contant geld (met inachtneming 
van de beperkingen die zijn 
opgenomen in het prospectus). 

Het fonds kan gebruikmaken van 
derivaten om beleggingswinsten 
te verwezenlijken, het risico te 
verminderen of het fonds 
efficiënter te beheren. 

Benchmark 

De resultaten van het fonds 
moeten worden beoordeeld ten 
opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk het overtreffen van de 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR) index, met een maximum 
van 20% voor Saoedi-Arabië. Het 
beleggingsuniversum van het 
fonds zal naar verwachting direct 
of indirect in wezenlijke mate 
overlappen met de componenten 

maximaal 10% opkomende 
markten, na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen van bedrijven uit 
opkomende grensmarkten. 

Beleggingsbeleid 

Het fonds wordt actief beheerd en 
belegt ten minste twee derde van 
zijn vermogen in aandelen van 
bedrijven uit opkomende 
grensmarkten uit de hele wereld. 

Het fonds omvat doorgaans 50-70 
bedrijven. 

'Opkomende grensmarkten' zijn 
landen die zijn opgenomen in de 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) Index of een andere erkende 
financiële index voor opkomende 
grensmarkten, of bijkomende 
landen die de 
beleggingsbeheerder als 
grensmarkt beschouwt. 

Het fonds kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of 
indirect beleggen in andere 
effecten (en andere activaklassen), 
landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en 
geldmarktinstrumenten, alsook 
contant geld (met inachtneming 
van de beperkingen die zijn 
opgenomen in het prospectus). 

Het fonds kan gebruikmaken van 
derivaten om beleggingswinsten 
te verwezenlijken, het risico te 
verminderen of het fonds 
efficiënter te beheren. 

Benchmark 

De resultaten van het fonds 
moeten worden beoordeeld ten 
opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk het overtreffen van de 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR), met een 
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van de doelbenchmark. De 
beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van 
het fonds kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen 
in bedrijven of sectoren die niet 
zijn opgenomen in de 
doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd 
omdat die representatief is voor 
het type beleggingen waarin het 
fonds waarschijnlijk zal beleggen 
en is daarom een geschikt doel 
met betrekking tot het rendement 
dat het fonds tracht te bieden. 

maximum van 10% voor 
opkomende markten. Het 
beleggingsuniversum van het 
fonds zal naar verwachting direct 
of indirect in wezenlijke mate 
overlappen met de componenten 
van de doelbenchmark. De 
beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van 
het fonds kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen 
in bedrijven of sectoren die niet 
zijn opgenomen in de 
doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 
De doelbenchmark is geselecteerd 
omdat die representatief is voor 
het type beleggingen waarin het 
fonds waarschijnlijk zal beleggen 
en is daarom een geschikt doel 
met betrekking tot het rendement 
dat het fonds tracht te bieden. 

Beleggingsbeheerder Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Synthetische risico- en 
rendementsindicator 
(SRRI) 

Categorie 5 Categorie 5 

Risicowaarschuwingen in 
de Essentiële 
Beleggersinformatie 

Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische 
regio's, industriesectoren, markten 
en/of individuele posities. Dit kan 
leiden tot grote schommelingen in 
de waarde van het fonds, zowel 
stijgend als dalend. 

Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.  

Risico van opkomende markten 
en grensmarkten: Opkomende 
markten, en met name 

Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische 
regio's, industriesectoren, markten 
en/of individuele posities. Dit kan 
leiden tot grote schommelingen in 
de waarde van het fonds, zowel 
stijgend als dalend. 

Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen. 

Risico van opkomende markten 
en grensmarkten: Opkomende 
markten, en met name 
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grensmarkten, zijn doorgaans 
onderworpen aan een groter 
politiek, juridisch, tegenpartij-, 
operationeel en liquiditeitsrisico 
dan ontwikkelde markten. 

Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het 
fonds een aandeel mogelijk niet 
verkopen voor de volledige waarde 
of helemaal niet. Dit kan invloed 
hebben op het resultaat en kan 
ertoe leiden dat het fonds de 
terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt. 

Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen 
die verband houden met de 
bewaring van activa, kunnen 
mislukken. Dit kan leiden tot 
verliezen voor het fonds. 

Rendementsrisico: 
Beleggingsdoelstellingen geven 
het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een 
dergelijk resultaat zal worden 
behaald. Afhankelijk van de 
marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving 
kunnen de 
beleggingsdoelstellingen 
moeilijker te bereiken zijn. 

IBOR: De transitie van de 
financiële markten van het gebruik 
van IBOR's (interbank offered 
rates) naar alternatieve 
referentietarieven kan gevolgen 
hebben voor de waardering van 
bepaalde participaties en de 
liquiditeit in bepaalde 
instrumenten verstoren. Dit kan 
van invloed zijn op de 
beleggingsresultaten van het 
fonds. 

Risico voor derivaten: Een 
derivaat kan anders presteren dan 
verwacht, kan een groter verlies 

grensmarkten, zijn doorgaans 
onderworpen aan een groter 
politiek, juridisch, tegenpartij-, 
operationeel en liquiditeitsrisico 
dan ontwikkelde markten. 

Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het 
fonds een aandeel mogelijk niet 
verkopen voor de volledige waarde 
of helemaal niet. Dit kan invloed 
hebben op het resultaat en kan 
ertoe leiden dat het fonds de 
terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt. 

Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen 
die verband houden met de 
bewaring van activa, kunnen 
mislukken. Dit kan leiden tot 
verliezen voor het fonds. 

Rendementsrisico: 
Beleggingsdoelstellingen geven 
het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een 
dergelijk resultaat zal worden 
behaald. Afhankelijk van de 
marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kan 
het moeilijker worden of zelfs 
onmogelijk om 
beleggingsdoelstellingen te 
verwezenlijken. 

IBOR: De transitie van de 
financiële markten van het gebruik 
van IBOR's (interbank offered 
rates) naar alternatieve 
referentietarieven kan gevolgen 
hebben voor de waardering van 
bepaalde participaties en de 
liquiditeit in bepaalde 
instrumenten verstoren. Dit kan 
van invloed zijn op de 
beleggingsresultaten van het 
fonds. 

Risico voor derivaten: Een 
derivaat kan anders presteren dan 
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dan de prijs van het derivaat 
veroorzaken en tot verliezen voor 
het fonds leiden. Het fonds kan 
ook substantieel beleggen in 
derivaten, waaronder het gebruik 
van short-selling- en 
hefboomtechnieken met als doel 
rendement te realiseren. Wanneer 
de waarde van een actief 
verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat actief 
veel meer veranderen. Dit kan 
leiden tot grotere verliezen dan 
beleggen in het onderliggende 
actief. 

verwacht, kan een groter verlies 
dan de prijs van het derivaat 
veroorzaken en tot verliezen voor 
het fonds leiden. Het fonds kan 
ook substantieel beleggen in 
derivaten, waaronder het gebruik 
van short-selling- en 
hefboomtechnieken met als doel 
rendement te realiseren. Wanneer 
de waarde van een actief 
verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat actief 
veel meer veranderen. Dit kan 
leiden tot grotere verliezen dan 
beleggen in het onderliggende 
actief. 

Profiel van de gemiddelde 
Belegger 

Het Fonds kan geschikt zijn voor 
Beleggers die veeleer streven naar 
een maximaal rendement op lange 
termijn dan dat ze mogelijke 
verliezen op korte termijn tot een 
minimum willen beperken. 

Het Fonds kan geschikt zijn voor 
Beleggers die veeleer streven naar 
een maximaal rendement op lange 
termijn dan dat ze mogelijke 
verliezen op korte termijn tot een 
minimum willen beperken. 

Fondscategorie Gespecialiseerde aandelenfonds Gespecialiseerde aandelenfonds 

Fondsvaluta USD USD 

Introductiedatum 3 september 2007 15 december 2010 

Fondsomvang (eind 
september 2021) 

USD 57,4m USD 403,2 m 

Afsluitingstijdstip en 
vereffeningsperioden 
voor inschrijvingen en 
terugkopen  

Orders moeten HSBC bereiken 
vóór 13:00 uur Luxemburgse tijd 
op de handelsdag om op die dag 
uitgevoerd te worden. 

De huidige vereffeningsperiodes 
voor inschrijvingen en terugkopen 
bedraagt drie werkdagen na een 
handelsdag. 

Orders moeten HSBC bereiken 
vóór 13:00 uur Luxemburgse tijd 
op de handelsdag om op die dag 
uitgevoerd te worden. 

De huidige vereffeningsperiodes 
voor inschrijvingen en terugkopen 
bedraagt drie werkdagen na een 
handelsdag. 

Risicobeheermethode Toezegging Toezegging 

Instapvergoeding A: tot 5,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag  

A: tot 5,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag 
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A1: tot 4,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag  

B: Geen 

C*: tot 1,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag  

I*:         Geen 

A1: tot 4,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag  

B: Geen 

C: tot 1,00% van het totale 
inschrijvingsbedrag  

I:         Geen 

Beheervergoedingen per 
aandelenklasse 

A: 1,50% per jaar 

A1: 1,50% per jaar 

B: 1,50% per jaar 

C*: 1,00% per jaar 

I*: 0,00% per jaar 

A: 1,50% per jaar 

A1: 1,50% per jaar 

B: 1,50% per jaar 

C: 1,00% per jaar 

I: 0,00% per jaar 

Lopende kosten per 
aandelenklasse (op 30 
juni 2021) 

A:        2,00% per jaar 

A1:      2,50% per jaar 

B:        2,60% per jaar 

C*:        1,45% per jaar 

I*:          0,21% per jaar 

A:        1,97% per jaar 

A1:      2,47% per jaar 

B:        2,57% per jaar 

C:        1,42% per jaar 

I:          0,18% per jaar 

Details 
prestatievergoedingen 

Geen Geen 

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

Overzicht Bestaande en nieuwe Aandelenklasse 

Fuserend Fonds — Schroder International 
Selection Fund – Middle East 

Ontvangend Fonds — Schroder International 
Selection Fund – Frontier Markets Equity 

Bestaande gehouden 
Aandelenklasse 

ISIN-codes Nieuwe te houden 
Aandelenklasse 

ISIN-codes 

A Kapitalisatie USD  LU0314587907 A Kapitalisatie USD LU0562313402 

A Kapitalisatie EUR LU0316459139 A Kapitalisatie EUR1 LU2407913743 

A Kapitalisatie SGD LU0339279753 A Kapitalisatie SGD1 LU2407914121 

A Uitkering USD LU1046231749 A Uitkering USD LU1046231319 

A1 Kapitalisatie USD LU0314589945 A1 Kapitalisatie USD LU0562314046 

A1 Kapitalisatie EUR LU0316467660 A1 Kapitalisatie EUR1 LU2407913826 
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B Kapitalisatie USD  LU0314588467 B Kapitalisatie USD LU0562314475 

B Kapitalisatie EUR LU0316459568 B Kapitalisatie EUR1 LU2407914048 

C Kapitalisatie USD* LU0314589358 C Kapitalisatie USD LU0562314715 

C Kapitalisatie EUR* LU0316465888 C Kapitalisatie EUR LU0968301142 

I Kapitalisatie USD* LU0314591099 I Kapitalisatie USD LU0562315100 

De fusie zal ook gelden voor eventuele nieuwe aandelenklassen die voor de Ingangsdatum worden 
geïntroduceerd. 
1 Deze aandelenklasse zal worden geïntroduceerd vóór de Ingangsdatum om de fusie te vergemakkelijken. 

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

 


