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24 maart 2022 

Geachte aandeelhouder, 

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

Hierbij delen wij u mee dat wij met ingang van 1 mei 2022 (de “Ingangsdatum”) de door de aandeelhouders 
te betalen jaarlijkse beheerkosten (“AMC”) met betrekking tot de hieronder vermelde aandelenklasse van 
het Fonds zullen verhogen. De nieuwe jaarlijkse beheerkosten zijn als volgt: 

Aandelenklasse Oude jaarlijkse beheerkosten Nieuwe jaarlijkse beheerkosten 

C 0,50% 0,75% 
 
Deze stijging van de vergoeding is het gevolg van de wijzigingen in naam, beleggingsdoelstelling en beleid 
van het Fonds om duurzaamheidscriteria toe te passen bij de selectie van beleggingen die op 21 juni 2021 
aan het Fonds zijn gedaan. 

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

De ISIN-code van de aandelenklasse waarop de verhoging van de vergoedingen betrekking heeft, is 
vermeld in de bijlage bij deze brief. 

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijziging 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 29 
april 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 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 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 Fonds 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. 
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Met vriendelijke groet, 

De Raad van Bestuur 
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Bijlage 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop de wijziging betrekking heeft 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

C Accumulation USD LU1725198656 

 


