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28 februari 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe (het “Fonds”) 

Tijdelijke opschorting van de intrinsieke waarde en de handel in aandelen van het Fonds 

De beslissing om de handel in aandelen in het Fonds op te schorten is genomen op aanbeveling van de 
beheermaatschappij van de Vennootschap, Schroder Investment Management (Europe) S.A., en is 
meegedeeld aan de bewaarder en overdrachtsagent van de Vennootschap en de relevante toezichthouders. 

Het is gedaan in overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) en 
het deel "Opschortingen of Uitstel" van het prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”), dat 
opschorting van de berekening van de intrinsieke waarde (en opschorting van de handel) mogelijk maakt, 
inclusief in omstandigheden waarin de waardering van beleggingen onuitvoerbaar is of onderhevig is aan 
wezenlijke wijzigingen. 

Alle handelsinstructies die na 13.00 uur op 25 februari 2022 zijn ontvangen (de laatste handelsdag vóór de 
opschorting van de IW en de handel), worden opgeschort tot nader order (de “Opschortingsperiode”) en 
zullen worden verwerkt op de eerste handelsdag van het Fonds na de beëindiging van de 
opschortingsperiode, waarbij de intrinsieke waarde op die dag wordt berekend en dienovereenkomstig 
wordt gepubliceerd. 

Tijdens de Opschortingsperiode kunnen aandeelhouders hun inschrijvings-, omwissel- of terugkoopverzoek 
voor het Fonds intrekken, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek is ontvangen vóór de beëindiging van de 
Opschortingsperiode.   

Wij zullen de marktontwikkelingen blijven volgen en het Fonds voor zover dit redelijkerwijs haalbaar is, blijven 
beheren in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstellingen. 

Wij streven ernaar de handel te hervatten wanneer en zodra de marktomstandigheden dit toelaten, rekening 
houdend met het belang van de aandeelhouders van het Fonds. Wij zullen de aandeelhouders op de hoogte 
brengen van alle belangrijke verdere beslissingen die met betrekking tot het Fonds worden genomen, 
inclusief het opheffen van de Opschortingsperiode. Informatie over de opschorting zal beschikbaar worden 
gemaakt op onze website: 

https://www.schroders.com/nl/nl/particulieren/fondsen/kennisgeving-over-het-fonds/schroder-isf/   

Neem voor meer informatie contact op met uw gebruikelijke Schroders-vertegenwoordiger. 

 
Voor en namens de Raad 
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