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30 november 2021 

Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return (het “Fonds”) 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de benchmark die wordt gebruikt in verband met de 
prestatievergoeding van het Fonds en als vergelijkende benchmark zal worden gewijzigd van de 3 Month 
EUR London Interbank Offer Rate Act 360 in de Euro Short-Term Rate met ingang van 1 januari 2022 (de 
“Ingangsdatum”). 

Reden 

De huidige benchmark voor de prestatievergoeding is een “interbank offered rate” (een “IBOR”). Deze 
tarieven zijn bedoeld om de gemiddelde kosten voor bepaalde banken of voor het lenen of verkrijgen van 
niet-zekergestelde kortetermijnfondsen in de interbancaire markt te weerspiegelen. Het gebruik van 
dergelijke tarieven als benchmark wordt na ontwikkelingen in de regelgeving uitgefaseerd. De nieuwe 
benchmark voor de prestatievergoeding wordt de Euro Short-Term Rate. Dit is een “risicovrije rente” (het 
theoretische rendement van een belegging met nul risico), die door toezichthouders en centrale banken 
wordt aanbevolen als beste alternatief voor de IBOR's. 

Wijziging benchmark voor de prestatievergoeding 
 
Het deel prestatievergoeding van het Fonds, dat te vinden is in het prospectus van de Vennootschap, zal 
worden gewijzigd van: 
 

“20% van de outperformance boven de 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360, met 
inachtneming van een High Water Mark zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. De Prestatievergoeding 
zal worden toegepast op alle Aandelenklassen met uitzondering van I-Aandelen” 

 
In:  

 
“20% van de outperformance boven de Euro Short-Term Rate, met inachtneming van een High 
Water Mark zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. De Prestatievergoeding zal worden toegepast op 
alle Aandelenklassen met uitzondering van I-Aandelen” 

 
Wijziging vergelijkende benchmark 
 
De 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 zal worden vervangen door de Euro Short-Term Rate 
als de vergelijkende benchmark van het Fonds. 
 
Alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven gelijk.  
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Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijzigingen te behouden, maar 
als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de 
Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 31 
december 2021. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (“HSBC”) bereiken vóór deze deadline.  HSBC zal uw aflossings- of omzettingsorders uitvoeren 
in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap 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. Controleer dit dan ook 
bij hen om zeker te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het afsluitingstijdstip op 31 december 2021. 

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u contact opnemen met 
uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur of Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

Met vriendelijke groet, 

 
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  EUR LU1046235062 

B Kapitalisatie EUR LU1046235146 

C Kapitalisatie EUR LU0995125803 

IZ Kapitalisatie EUR LU2016215340 

R Kapitalisatie EUR LU0995125555 

C Kapitalisatie GBP Hedged  LU0995125639 

R Kapitalisatie GBP Hedged LU0995125399 

A Kapitalisatie USD Hedged LU1065104405 

A1 Kapitalisatie USD Hedged LU1067367158 

B Kapitalisatie USD Hedged LU1067369956 

C Kapitalisatie USD Hedged LU0995125712 

R Kapitalisatie USD Hedged LU0995125472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


