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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities (het “Fonds”) 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de toegestane blootstelling van het Fonds aan China A-
aandelen wordt opgetrokken van minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) naar minder dan 50% 
van zijn vermogen (op nettobasis) met ingang van 1 november 2021. Als gevolg van deze aanpassing kan 
het Fonds direct in China B-Aandelen en China H-Aandelen beleggen, en kan het minder dan 50% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatienota’s) in China A-Aandelen 
beleggen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; het 
Renminbi Qualified Institutional Investor (RQFII) Scheme; en gereglementeerde markten. 

De afgelopen jaren is het gewicht van China in de benchmark van het Fonds toegenomen, zodat een hogere 
blootstelling vereist is om grotere posities te kunnen nemen.  

Alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven gelijk.  

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 
Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met 
het afsluitingstijdstip voor de handel op 29 oktober 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 29 oktober 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. 
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Bijlage 

ISIN-codes van de aandelenklassen van het Fonds beïnvloed door de wijzigingen 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie  USD LU0244354667 

A Uitkering USD LU2369846212 

A1 Kapitalisatie USD LU0244355631 

B Kapitalisatie USD LU0244354824 

C Kapitalisatie USD LU0244355391 

D Kapitalisatie USD LU0348431122 

I Kapitalisatie USD LU0244355987 

K1 Kapitalisatie USD LU2360046192 

K1 Uitkering USD LU2369846303 

A Kapitalisatie CNH Hedged  LU2275663537 

K1 Kapitalisatie CNH Hedged LU2369846642 

A Kapitalisatie EUR LU2345993211 

K1 Kapitalisatie EUR LU2369846725 

IZ Uitkering EUR Hedged  LU1732476996 

K1 Uitkering GBP Hedged  LU2369846998 

A Kapitalisatie HKD LU0463099449 

A Uitkering HKD LU1188198961 

K1 Kapitalisatie HKD LU2369846485 

A Kapitalisatie SGD Hedged LU0326950275 

K1 Kapitalisatie SGD Hedged LU2369846568 

 


