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24 maart 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Sustainable Asian Equity (het “Compartiment”), Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht 
Schroder International Selection Fund  (de “Vennootschap”) 

 

Hierbij informeren wij u dat de aanduiding voor de onderstaande aandelencategorie van het Compartiment 
is gewijzigd met ingang van 28 februari 2022 (de “Ingangsdatum”).  

ISIN-code 
Oude aanduiding 

aandelencategorie 
Nieuwe aanduiding 
aandelencategorie 

LU1725198490 A Accumulation USD AX*Accumulation USD 

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

 
 
Er zal een nieuwe aandelencategorie A met hogere jaarlijkse beheerkosten in het Compartiment worden 
geïntroduceerd. Het doel van deze wijziging in de aanduiding is dat de bestaande aandeelhouders niet 
worden beïnvloed door de verhoging van de jaarlijkse beheerkosten voor de nieuwe aandelencategorie A.  

De AX Accumulation USD-categorie waarin u zult beleggen, heeft lagere jaarlijkse beheerkosten dan de 
nieuwe aandelencategorie A en is daarom gesloten voor nieuwe beleggers. 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Compartiment, waaronder de synthetische risico- en 
rendementsindicator (de SRRI) en kosten, blijven ongewijzigd. 

We raden aandeelhouders aan het document met essentiële beleggersinformatie (Essentiële 
beleggersinformatie) voor de desbetreffende aandelencategorie en het Prospectus van het Compartiment 
te lezen, die beschikbaar zijn op www.schroders.lu. 

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn 
beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be 

 De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders: 

 - Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en 
hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald; 

- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming; 
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- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium; 

- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële 
beleggingsinformatie. 

U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke kantoor van Schroders, uw Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., op het telefoonnummer (+352) 341 342 202.  

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur  
 


