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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – EURO Equity (het “Fonds”) 

Hierbij informeren wij u dat op 10 februari 2022 (de “Ingangsdatum”) de aan Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. als Beheermaatschappij1 verschuldigde toeslag met betrekking tot 
aandelenklasse C Kapitalisatie USD (de “Aandelenklasse”) van het Fonds zal worden gecorrigeerd van de 
huidige 0,02% per jaar naar 0,20% per jaar.  

Achtergrond en redenering 

De Aandelenklasse is geïntroduceerd op 15 oktober 2020. Als gevolg van een administratieve fout is voor de 
Beheermaatschappij ten onrechte 0,02% per jaar aangerekend, in plaats van 0,20%. Deze toeslag zal op de 
Ingangsdatum worden gewijzigd naar het juiste tarief. 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Fonds, waaronder het risico- en rendementsprofiel en de kosten, 
blijven ongewijzigd. De ISIN-code van de Aandelenklasse waarop de wijziging betrekking heeft, is opgesomd 
in de bijlage bij deze brief. 

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen dat u na deze correctie ervoor kiest om te blijven beleggen in het Fonds, maar u kunt uw 
participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de Vennootschap voordat de 
wijziging ingaat tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 9 februari 2022. 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 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 hierboven vermelde afsluitingstijdstip. 

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

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

 
1 De vergoeding voor de Beheermaatschappij mag niet worden verward met de jaarlijkse beheervergoeding, oftewel de vergoeding 
voor de Beleggingsbeheerders. Deze vergoeding bestaat uit het gebruikelijke bedrag dat de Beheermaatschappij volgens het 
Prospectus voor haar diensten mag ontvangen. 
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Met vriendelijke groet, 

De Raad van Bestuur 

  



Pagina 3 van 3 

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Voor uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen 
 

Bijlage 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijziging betrekking heeft: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

C Kapitalisatie USD LU2229748442 

 


