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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Growth and Income (het “Fonds”) 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat op 29 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”) de volgende 
wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het Fonds: 

- Het volatiliteitsdoel wordt verwijderd uit de beleggingsdoelstelling van het Fonds; 
- Er wordt een nieuwe vergelijkende benchmark toegevoegd, die als volgt is samengesteld: 25% MSCI 

AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD), 12,5% Thomson 
Reuters Convertible Global Focus (USD) en 37,5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD); en 

- Het Fonds zal bindende ecologische en/of sociale kenmerken, in de zin van Artikel 8 van de 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (verordening informatieverstrekking duurzame 
financiering, “SFDR”), in acht nemen. De details van de ecologische en/of sociale kenmerken van het 
Fonds en hoe het zal trachten die te verwezenlijken, zullen worden bekendgemaakt in het 
beleggingsbeleid van het Fonds en in een nieuwe paragraaf “Duurzaamheidscriteria” in het deel 
Kenmerken van het Fonds van het prospectus. 

Reden 

De schrapping van de volatiliteitsvork van 6% - 12% per jaar en in plaats daarvan het gebruik van een 
marktgebaseerde vergelijkende benchmark voor risicoanalyse biedt een grotere duidelijkheid wat het 
verwachte risicoprofiel betreft. Wij denken dat een marktgebaseerde vergelijkende benchmark meer 
context biedt dan een minder informatieve absolute procentuele vork.  

Wij denken dat de integratie van duurzaamheidsfactoren in de strategie van het Fonds strookt met de 
toenemende wens van de beleggers om hun geld te plaatsen in beleggingen die duidelijk blijk geven van 
duurzaamheidskenmerken. 

Wijziging beleggingsdoelstelling 

De beleggingsdoelstelling van het Fonds, die te vinden is in het prospectus van Schroder International 
Selection Fund (de “Vennootschap”), wordt gewijzigd van: 

“Beleggingsdoelstelling 
 
Het Fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar inkomsten uit te keren en 
vermogensgroei te bieden na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een gediversifieerd 
scala van activa en markten uit de hele wereld. Het Fonds streeft naar een volatiliteit (een maatstaf 
van de mate waarin het rendement van het Fonds in de loop van een jaar schommelt) van 6-12% per 
jaar. 

 
In: 
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“Beleggingsdoelstelling 
 
Het Fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar inkomsten uit te keren en 
vermogensgroei te bieden na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een gediversifieerd 
scala van activa en markten uit de hele wereld. 

Wijziging beleggingsbeleid 

Per de Ingangsdatum wordt het volgende toegevoegd aan het beleggingsbeleid van het Fonds: 
 

“Het Fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan 25% MSCI AC World Index 
(USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD) Index, 12,5% Thomson Reuters 
Convertible Global Focus Index (USD) en 37,5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD), op 
basis van de evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken 
van het Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.” 

Wijziging benchmark 

De benchmark van het Fonds, die te vinden is in het prospectus van de Vennootschap, wordt per de 
Ingangsdatum gewijzigd van: 

“Benchmark 

De resultaten van het Fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark: 
vermogenswinst en inkomsten, en het volatiliteitsdoel van 6% – 12% per jaar. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat het Fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat 
gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Het 
volatiliteitsdoel is geselecteerd omdat de Beleggingsbeheerder strategieën hanteert die ernaar 
streven het volatiliteitsniveau te realiseren dat wordt vermeld in de beleggingsdoelstelling.” 

In:  

“Benchmark 

“Het Fonds heeft geen doelbenchmark. Het rendement en de volatiliteit van het Fonds moeten 
worden vergeleken met 25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS 
& EMG 2% Index (USD), 12,5% Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (USD) en 37,5% 
Barclays Global Aggregate Bond Index (USD). De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen 
voor vergelijkingsdoeleinden wat rendement en risico betreft en heeft geen impact op hoe de 
Beleggingsbeheerder de activa van het Fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het Fonds zal 
naar verwachting slechts in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende 
benchmark. De Beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in 
de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het Fonds kunnen afwijken van de 
vergelijkende benchmark. De Beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet 
zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de Beleggingsbeheerder van mening is dat de 
benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De benchmark(s) houdt/houden 
geen rekening met de sociale en milieukenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds.” 

SFDR-duurzaamheidscriteria  

Per de Ingangsdatum zal het volgende deel wordt toegevoegd aan de informatie over het Fonds in het 
prospectus van de Vennootschap om duidelijk te maken hoe het Fonds zijn ecologische en/of sociale 
kenmerken zal trachten te verwezenlijken: 
 

“Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds. Het beleggingsuniversum wordt geëvalueerd met behulp van diverse 
propriëtaire tools en externe ratingdiensten. 

De Beleggingsbeheerder beoordeelt de bedrijven aan de hand van uiteenlopende ecologische, 
sociale en governancemaatstaven, rekening houdend met aspecten zoals klimaatverandering, 
milieuprestaties, arbeidsnormen en de samenstelling van de raad van bestuur. De 
Beleggingsbeheerder zal op basis van de globale ESG-score beslissen of een belegging in 
aanmerking komt voor opname. Het Fonds is een 'Multi-asset' Fonds, wat inhoudt dat de 
Beleggingsbeheerder de ESG-scores zal analyseren in diverse activaklassen als input voor de 
activaspreiding van het Fonds. De Beleggingsbeheerder kan beleggingen selecteren die volgens 
hem bijdragen aan een of meer ecologische of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat zij geen 
wezenlijke schade toebrengen aan andere ecologische of sociale doelstellingen.   

De bronnen van de informatie die wordt gebruikt voor de analyse omvatten informatie die wordt 
verstrekt door de bedrijven, inclusief de duurzaamheidsverslagen en andere relevante documenten 
van de bedrijven, de propriëtaire duurzaamheidstools van Schroders en gegevens van derde 
partijen. 

Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg 
met bedrijven is te vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens: 

- 90% van de aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen; effecten 
met vaste of vlottende rente en geldmarktinstrumenten met een kredietrating van 
beleggingskwaliteit; en overheidsschuld uitgegeven door ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in opkomende landen; 
aandelen uitgegeven door kleine en middelgrote bedrijven; effecten met vaste of vlottende 
rente en geldmarktinstrumenten met een hoogrentende kredietrating; en overheidsschuld 
uitgegeven door opkomende landen, 

in de portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd aan de hand van de duurzaamheidscriteria. In 
het kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 10 miljard, en grote 
bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan € 10 miljard. 

Alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven gelijk. 
  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Verduidelijking van het beleggingsbeleid 
 
Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. Dit wordt op nettobasis berekend, aangezien zowel direct als indirect blootstelling kan 
worden verworven. Hoewel het Fonds gebruik kan maken van derivaten met als doel beleggingswinsten te 
behalen en op die manier blootstelling kan verwerven aan Chinese A-aandelen, kunnen ook andere 
methoden worden gebruikt, zoals het gebruik van schuldbewijzen. 

Om dit duidelijker te maken, hebben we een referentie uit het beleggingsbeleid van het Fonds verwijderd 
dat indirecte blootstelling 'via derivaten' gebeurt. 

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 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 28 
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 28 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. 

 
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 USD LU1195516338 

A Uitkering USD LU1326303135 

A Uitkering USD LU1900986214 

A1 Kapitalisatie USD LU0776416371 

B Kapitalisatie USD LU1236687239 

B Uitkering USD LU1236687403 

C Kapitalisatie USD LU0776416538 

I Uitkering USD LU2275661911 

IZ Accumulation USD LU2016218013 

U Kapitalisatie USD LU1884790228 

U Uitkering USD LU1884790491 

A Uitkering AUD Hedged  LU1326303309 

A Uitkering AUD Hedged  LU1900986305 

U Uitkering AUD Hedged  LU1884790574 

A Kapitalisatie EUR Hedged  LU1062721409 

A Uitkering EUR Hedged  LU1732477531 

A1 Kapitalisatie EUR Hedged  LU1062721581 

B Kapitalisatie EUR Hedged  LU1476608713 

B Uitkering EUR Hedged  LU1751207934 

C Kapitalisatie EUR Hedged  LU1062721664 

C Uitkering EUR Hedged  LU1751208072 

I Kapitalisatie EUR Hedged  LU1195516411 

A Uitkering HKD LU1900986487 

A Uitkering RMB Hedged  LU1326303481 
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A Uitkering RMB Hedged LU1900986560 

A Uitkering SGD Hedged LU1326303218 

A Uitkering SGD Hedged LU1900986644 

A Uitkering ZAR Hedged LU1884790657 

U Uitkering ZAR Hedged LU1884790731 

 


