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Schroder International Selection Fund – Verordening inzake informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) 

Geachte aandeelhouder, 

U ontvangt dit schrijven om u mee te delen dat de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van 
bepaalde fondsen (de “Fondsen”) in het prospectus van Schroder International Selection Fund (de 
Vennootschap) zullen worden gewijzigd met ingang van 29 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”). De Bijlage bij 
deze brief somt de volledige lijst van de betrokken Fondsen op. 

Vanaf de Ingangsdatum zal ieder Fonds bindende ecologische en/of sociale kenmerken, in de zin van Artikel 
8 van de SFDR, in acht nemen.  
 
De details van de ecologische en/of sociale kenmerken van ieder Fonds en hoe dat Fonds 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. Nadere details 
van de doorgevoerde wijzigingen zijn te vinden op 
https://www.schroders.com/nl/nl/particulieren/fondsen/kennisgeving-over-het-fonds/schroder-isf/. 
 
Er zijn geen andere wijzigingen in de beleggingsstijl, beleggingsfilosofie of beleggingsstrategie van de 
Fondsen, of in de werking van en/of wijze waarop de Fondsen na deze wijzigingen worden beheerd. 
 
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 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 
(27 oktober 2021 voor Schroder ISF Global Diversified Growth Fund). 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 afsluitingstijdstip op 28 oktober 2021 (27 oktober 2021 voor Schroder 
International Selection Fund – Global Diversified Growth). 

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 

Schroder International Selection Fund – Asian Credit Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 

Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield 

Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Asian Total Return 

Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

Schroder International Selection Fund – Changing Lifestyles 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Debt Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Conviction 

Schroder International Selection Fund – EURO Government Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO High Yield 

Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond 

Schroder International Selection Fund – European Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Corporate Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Credit High Income 

Schroder International Selection Fund – Global Disruption 

Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth 

Schroder International Selection Fund – Global Emerging Markets Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Equity 

Schroder International Selection Fund – Global High Yield 

Schroder International Selection Fund – Global Inflation Linked Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced 

Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Target Return 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity 

Schroder International Selection Fund – Japanese Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Smart Manufacturing 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Schroder International Selection Fund – Swiss Equity 

Schroder International Selection Fund – Swiss Small and Mid-Cap Equity 

Schroder International Selection Fund – UK Equity 
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Schroder International Selection Fund – US Dollar Bond 

 

Nadere details van de in de bovenstaande Fondsen doorgevoerde wijzigingen vanaf de Ingangsdatum zijn 
te vinden op: https://www.schroders.com/nl/nl/particulieren/fondsen/kennisgeving-over-het-
fonds/schroder-isf/.  
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Bijlage 

Artikel 8 Fondsen 

Subfonds Voorgaande Beleggingsdoelstelling en 
-beleid 

Verbeterde Beleggingsdoelstelling en -
beleid en Duurzaamheidscriteria 

Asian Credit 
Opportunities 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de JP Morgan Asia Credit index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven in Azië. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in verschillende valuta’s en zijn 
uitgegeven door bedrijven, overheden, 
overheidsinstellingen en supranationale 
entiteiten in Azië. In het kader van dit 
Fonds omvat Azië de volgende West-
Aziatische landen: Bahrein, Israël, 
Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, 
Turkije en de Verenigde Arabische 
Emiraten.  

Het Fonds kan:  

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en  

- tot 50% van zijn vermogen in 
effecten onder beleggingskwaliteit 
(dit zijn effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de JP Morgan Asia Credit index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven in Azië. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in verschillende valuta’s en zijn 
uitgegeven door bedrijven, overheden, 
overheidsinstellingen en supranationale 
entiteiten in Azië. In het kader van dit 
Fonds omvat Azië de volgende West-
Aziatische landen: Bahrein, Israël, 
Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, 
Turkije en de Verenigde Arabische 
Emiraten. 

Het Fonds kan: 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 50% van zijn vermogen in 
effecten onder beleggingskwaliteit 
(dit zijn effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
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ratings voor obligaties zonder 
rating).  

Het Fonds kan beleggen op het Chinese 
vasteland via de Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor ("RQFII") 
regeling of Gereglementeerde Markten 
(inclusief de CIBM via de Bond Connect).  

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I).  

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 15% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

 

ratings voor obligaties zonder 
rating). 

Het Fonds kan beleggen op het Chinese 
vasteland via de Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor ("RQFII") 
regeling of Gereglementeerde Markten 
(inclusief de CIBM via de Bond Connect). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 15% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de JP 
Morgan Asia Credit Index, op basis van 
het 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
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webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar inkomsten van 7% 
per jaar door te beleggen in aandelen en 
aandelenverwante effecten van 
ondernemingen uit Azië-Pacific (zonder 
Japan). Dit cijfer is niet gewaarborgd en 
het kan veranderen naargelang de 
marktomstandigheden. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
(exclusief contanten) in aandelen of 
verwante effecten van bedrijven uit de 
regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan), 
die 
worden geselecteerd op basis van hun 
inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. 
Om het rendement van het Fonds te 
verhogen, verkoopt de 
Beleggingsbeheerder selectief 
kortlopende callopties op individuele 
effecten die door het Fonds worden 
gehouden om extra inkomsten te 
genereren door uitoefenprijzen vast te 
leggen waarboven potentiële 
vermogensgroei wordt verkocht. 
 
Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 
10% van zijn vermogen (op nettobasis) 
direct of indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en 
de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 
 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar inkomsten van 7% 
per jaar door te beleggen in aandelen en 
aandelenverwante effecten van 
ondernemingen uit Azië-Pacific (zonder 
Japan). Dit cijfer is niet gewaarborgd en 
het kan veranderen naargelang de 
marktomstandigheden. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
(exclusief contanten) in aandelen of 
verwante effecten van bedrijven uit de 
regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan), 
die worden geselecteerd op basis van hun 
inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. 
Om het rendement van het Fonds te 
verhogen, verkoopt de 
Beleggingsbeheerder selectief 
kortlopende callopties op individuele 
effecten die door het Fonds worden 
gehouden om extra inkomsten te 
genereren door uitoefenprijzen vast te 
leggen waarboven potentiële 
vermogensgroei wordt verkocht. 
 
Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 
10% van zijn vermogen (op nettobasis) 
direct of indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 
 
Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 
 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
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verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
 

beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
 
Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net 
TR)-index, op basis van het ratingcriteria 
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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Equity 
Yield 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in de 
regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
bedrijven uit de regio Azië-Pacific 
(uitgezonderd Japan). 

Het Fonds belegt in aandelen van 
bedrijven uit de regio Azië-Pacific 
(uitgezonderd Japan) die nu dividenden 
betalen maar ook voldoende contanten 
houden om opnieuw te beleggen in de 
onderneming voor toekomstige groei. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via:  

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in de 
regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). 
 
Beleggingsbeleid 
Het fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen 
gerelateerde effecten van bedrijven uit de 
regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). 

Het Fonds belegt in aandelen van 
bedrijven uit de regio Azië-Pacific 
(uitgezonderd Japan) die nu dividenden 
betalen maar ook voldoende contanten 
houden om opnieuw te beleggen in de 
onderneming voor toekomstige groei.  

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via:  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net 
TR)-index, op basis van het ratingcriteria 
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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian 
Opportunities 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI AC 
Asia ex Japan (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
Aziatische bedrijven (uitgezonderd Japan). 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds belegt actief ten minste twee 
derde van zijn vermogen in aandelen en 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI AC 
Asia ex Japan (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
Aziatische bedrijven (uitgezonderd Japan). 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds belegt actief ten minste twee 
derde van zijn vermogen in aandelen en 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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verwante effecten van Aziatische 
bedrijven (uitgezonderd Japan). 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via: 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

verwante effecten van Aziatische 
bedrijven (uitgezonderd Japan). 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via:  

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia 
ex Japan (Net TR)-index, op basis van het 
ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Beleggingsdoelstelling Beleggingsdoelstelling 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI AC 
Asia Ex Japan Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine Aziatische bedrijven 
(uitgezonderd Japan). 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleinere bedrijven in de regio Azië 
(uitgezonderd Japan). Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die op het moment van 
aankoop worden gerekend tot de 30% 
kleinste bedrijven in termen van 
marktkapitalisatie op de Aziatische 
aandelenmarkt (uitgezonderd Japan). 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI AC 
Asia ExJapan Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine Aziatische bedrijven 
(uitgezonderd Japan). 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleinere bedrijven in de regio Azië 
(uitgezonderd Japan). Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die op het moment van 
aankoop worden gerekend tot de 30% 
kleinste bedrijven in termen van 
marktkapitalisatie op de Aziatische 
aandelenmarkt (uitgezonderd Japan).  

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia 
ex Japan Small Cap (Net TR)-index, op 
basis van het ratingcriteria 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. 
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Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Total 
Return 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
regio Azië-Pacific. Het Fonds is ontworpen 
om deel te nemen aan stijgende markten, 
en om te proberen de verliezen te 
beperken in dalende markten via het 
gebruik van derivaten. De beperking van 
de 
verliezen kan niet worden gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
bedrijven uit de regio Azië-Pacific. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen via: 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
regio Azië-Pacific. Het Fonds is ontworpen 
om deel te nemen aan stijgende markten, 
en om te proberen de verliezen te 
beperken in dalende markten via het 
gebruik van derivaten. De beperking van 
de 
verliezen kan niet worden gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
bedrijven uit de regio Azië-Pacific. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 30% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via: 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- de Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (“RQFII”) 
regeling, en 

- Gereglementeerde Markten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
aandelenindexfutures kopen of verkopen 
en indexopties op indices of individuele 
aandelen kopen en verkopen. Om een 
positie op te bouwen in aandelenindices 
en individuele aandelen, kan het Fonds 
ook financiële contracten ter verrekening 
van verschillen ('contracts for difference') 
afsluiten waarbij de onderliggende 
beleggingen niet worden geleverd en de 
vereffening in contanten gebeurt. 
Contracts for difference kunnen worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan aandelen en verwante effecten te 
verwerven of om de blootstelling daaraan 
af te dekken. De bruto blootstelling van 
de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 10% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
aandelenindexfutures kopen of verkopen 
en indexopties op indices of individuele 
aandelen kopen en verkopen. Om een 
positie op te bouwen in aandelenindices 
en individuele aandelen, kan het Fonds 
ook financiële contracten ter verrekening 
van verschillen ('contracts for difference') 
afsluiten waarbij de onderliggende 
beleggingen niet worden geleverd en de 
vereffening in contanten gebeurt. 
Contracts for difference kunnen worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan aandelen en verwante effecten te 
verwerven of om de blootstelling daaraan 
af te dekken. De bruto blootstelling van 
de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 10% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen.  

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR)-index, op basis 
van het ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

BRIC (Brazilië, 
Rusland, India, 
China) 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI BRIC 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI BRIC 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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(Net TR) 10/40 index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
bedrijven in Brazilië, Rusland, India en 
China. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in diverse aandelen en verwante effecten 
van bedrijven in Brazilië, Rusland, India 
en China. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 20% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen 

via de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

(Net TR) 10/40 index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
bedrijven in Brazilië, Rusland, India en 
China. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in diverse aandelen en verwante effecten 
van bedrijven in Brazilië, Rusland, India 
en China. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 20% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen 

via de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI BRIC 
(Net TR) 10/40-index, op basis van het 
ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
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toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Changing 
Lifestyles 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld die volgens de 
Beleggingsbeheerder zullen profiteren 
van de veranderende vereisten van de 
moderne consument. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds streeft naar blootstelling aan 
bedrijven die deelnemen aan 
evoluerende consumptiepatronen in 
uiteenlopende gebieden van het leven 
van de consumenten. De 
Beleggingsbeheerder streeft ernaar te 
beleggen in bedrijven die volgens hem 
een superieure groei zullen boeken 
omdat zij beantwoorden aan de smaak en 
verwachtingen van consumenten in een 
technologisch geavanceerde wereld. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld die volgens de 
Beleggingsbeheerder zullen profiteren 
van de veranderende vereisten van de 
moderne consument. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds streeft naar blootstelling aan 
bedrijven die deelnemen aan 
evoluerende consumptiepatronen in 
uiteenlopende gebieden van het leven 
van de consumenten. De 
Beleggingsbeheerder streeft ernaar te 
beleggen in bedrijven die volgens hem 
een superieure groei zullen boeken 
omdat zij beantwoorden aan de smaak en 
verwachtingen van consumenten in een 
technologisch geavanceerde wereld. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI All 
Country World (Net TR)-index, op basis 
van het ratingcriteria 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.   

Emerging 
Markets 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI 
Emerging Markets (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van bedrijven op opkomende 
markten. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
bedrijven op opkomende markten. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 20% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI 
Emerging Markets (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van bedrijven op opkomende 
markten. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
bedrijven op opkomende markten. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 20% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
 
Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI 
Emerging Markets (Net TR)-index, op 
basis van het ratingcriteria van de 
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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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar een absoluut 
rendement van vermogensgroei en 
inkomsten, na aftrek van kosten, door te 
beleggen in effecten met vaste en 
vlottende rente in opkomende markten. 
Absoluut rendement betekent dat het 
Fonds over een periode van 12 maanden 
in alle marktomstandigheden tracht een 
positief rendement te bieden, maar dit 
kan niet worden gegarandeerd en uw 
kapitaal loopt risico. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste en vlottende rente, 
valuta’s en Geldmarktbeleggingen in 
opkomende markten. De effecten met 
vaste of vlottende rente zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven. 
Het Fonds kan ook contanten houden. 

Bij het streven naar een absoluut 
rendement kan het Fonds tot 40% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen in ontwikkelde 
markten houden. 

Het Fonds kan meer dan 50% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met vaste 
of vlottende rente met een kredietrating 
onder beleggingskwaliteit (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau). 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar een absoluut 
rendement van vermogensgroei en 
inkomsten, na aftrek van kosten, door te 
beleggen in effecten met vaste en 
vlottende rente in opkomende markten. 
Absoluut rendement betekent dat het 
Fonds over een periode van 12 maanden 
in alle marktomstandigheden tracht een 
positief rendement te bieden, maar dit 
kan niet worden gegarandeerd en uw 
kapitaal loopt risico. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste en vlottende rente, 
valuta’s en Geldmarktbeleggingen in 
opkomende markten. De effecten met 
vaste of vlottende rente zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven. 
Het Fonds kan ook contanten houden. 

Bij het streven naar een absoluut 
rendement kan het Fonds tot 40% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen in ontwikkelde 
markten houden. 

Het Fonds kan meer dan 50% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met vaste 
of vlottende rente met een kredietrating 
onder beleggingskwaliteit (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Het Fonds kan beleggen op het Chinese 
vasteland via Gereglementeerde Markten 
(inclusief de CIBM via de Bond Connect). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen en warrants 
(behoudens de beperkingen vermeld in 
Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds kan beleggen op het Chinese 
vasteland via Gereglementeerde Markten 
(inclusief de CIBM via de Bond Connect). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen en warrants 
(behoudens de beperkingen vermeld in 
Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
 
De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
50% JPM GBI-EM Diversified Index en 50% 
JPM EMBI Diversified Index, op basis van 
het 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

EURO Bond Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in euro. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in euro en zijn uitgegeven door 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in euro. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in euro en zijn uitgegeven door 
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overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating). Het Fonds kan tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating). Het Fonds kan tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate-
index, op basis van het evaluatiecriteria 
van de Beleggingsbeheerder. Nadere 
informatie over het beleggingsproces dat 
wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, 
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is te vinden in het deel Kenmerken van 
het Fonds. 

Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar absoluut 
rendement na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden in euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele 
wereld. 

Absoluut rendement betekent dat het 
Fonds over een periode van 12 maanden 
in alle marktomstandigheden tracht een 
positief rendement te bieden, maar dit 
kan niet worden gegarandeerd en uw 
kapitaal loopt risico. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
long (direct of indirect via derivaten) of 
short (via derivaten), in effecten met vaste 
of vlottende rente die luiden in euro en 
zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in staatsobligaties; 

- tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar absoluut 
rendement na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden in euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele 
wereld. 

Absoluut rendement betekent dat het 
Fonds over een periode van 12 maanden 
in alle marktomstandigheden tracht een 
positief rendement te bieden, maar dit 
kan niet worden gegarandeerd en uw 
kapitaal loopt risico. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen, 
long (direct of indirect via derivaten) of 
short (via derivaten), in effecten met vaste 
of vlottende rente die luiden in euro en 
zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in staatsobligaties; 

- tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
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gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn 
vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan beleggen in door 
vermogen gedekte effecten, door 
commerciële hypotheek gedekte effecten, 
en/of door woninghypotheek gedekte 
effecten uit de hele wereld met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau). De onderliggende 
activa kunnen creditcardvorderingen, 
persoonlijke leningen, autoleningen, 
leningen aan kleine bedrijven, 
leasingcontracten, commerciële 
hypotheken en woninghypotheken zijn. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn 
vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan beleggen in door 
vermogen gedekte effecten, door 
commerciële hypotheek gedekte effecten, 
en/of door woninghypotheek gedekte 
effecten uit de hele wereld met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau). De onderliggende 
activa kunnen creditcardvorderingen, 
persoonlijke leningen, autoleningen, 
leningen aan kleine bedrijven, 
leasingcontracten, commerciële 
hypotheken en woninghypotheken zijn. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een positieve 
absolute duurzaamheidsscore, op basis 
van het evaluatiesysteem 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
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"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Conviction 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de iBoxx EUR Corporates BBB (TR) 
index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden 
in euro en zijn uitgegeven door bedrijven 
uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in euro en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn 
vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties.  

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de iBoxx EUR Corporates BBB (TR) 
index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden 
in euro en zijn uitgegeven door bedrijven 
uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in euro en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn 
vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties.  

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
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valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de iBoxx EUR 
Corporates BBB (TR)-index, op basis van 
het ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO 
Government 
Bond 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
zijn uitgegeven door overheden uit de 
eurozone. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
met een kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
zijn uitgegeven door overheden uit de 
eurozone. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
met een kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
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Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating) uitgegeven door overheden van 
landen die de euro als valuta hebben. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating) uitgegeven door overheden van 
landen die de euro als valuta hebben. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste en vlottende rente 
te verwerven. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
10% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government-index, op basis van het 
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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO High 
Yield 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Constrained index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten onder beleggingskwaliteit met 
vaste of vlottende rente die luiden in euro 
en zijn uitgegeven door bedrijven uit de 
hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in EUR en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste en vlottende rente 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn 
effecten met een kredietrating onder 
“investment grade” zoals gemeten door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau). 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Constrained index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten onder beleggingskwaliteit met 
vaste of vlottende rente die luiden in euro 
en zijn uitgegeven door bedrijven uit de 
hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in EUR en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste en vlottende rente 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn 
effecten met een kredietrating onder 
“investment grade” zoals gemeten door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau). 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
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ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained-index, op basis van het 
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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Short 
Term Bond 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
kortlopende effecten met vaste of 
vlottende rente 

die luiden in euro. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in kortlopende effecten met vaste of 
vlottende rente met een kredietrating van 
of onder “investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 
rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating) die luiden 
in euro en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

De gemiddelde duration van de door het 
Fonds gehouden effecten bedraagt niet 
meer dan 3 jaar en de resterende looptijd 
van deze effecten niet meer dan 5 jaar. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
kortlopende effecten met vaste of 
vlottende rente 

die luiden in euro. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in kortlopende effecten met vaste of 
vlottende rente met een kredietrating van 
of onder “investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 
rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating) die luiden 
in euro en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

De gemiddelde duration van de door het 
Fonds gehouden effecten bedraagt niet 
meer dan 3 jaar en de resterende looptijd 
van deze effecten niet meer dan 5 jaar. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
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valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y)-index, op basis van het 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

European 
Smaller 
Companies 

Beleggingsdoelstelling 
Het fonds streeft er over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te 
bieden van meer dan de EMIX European 
Smaller Companies (TR) index, na aftrek 
van kosten, door te beleggen in aandelen 
en verwante effecten van kleine Europese 
bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine Europese bedrijven. Deze bedrijven 
zijn bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
de betrokken Europese aandelenmarkt te 
bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 

Beleggingsdoelstelling 
Het fonds streeft er over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te 
bieden van meer dan de EMIX European 
Smaller Companies (TR) index, na aftrek 
van kosten, door te beleggen in aandelen 
en verwante effecten van kleine Europese 
bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine Europese bedrijven. Deze bedrijven 
zijn bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
de betrokken Europese aandelenmarkt te 
bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
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valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de EMIX 
European Smaller Companies (TR)-index, 
op basis van het ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Credit 
High Income 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei 
en inkomsten te bieden door te beleggen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven 
uit de hele wereld. Het Fonds streeft 
ernaar verliezen in dalende markten te 
beperken. De beperking van de verliezen 
kan niet worden gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, 
met inbegrip van de opkomende 
markten. 

Het Fonds kan: 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei 
en inkomsten te bieden door te beleggen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven 
uit de hele wereld. Het Fonds streeft 
ernaar verliezen in dalende markten te 
beperken. De beperking van de verliezen 
kan niet worden gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, 
met inbegrip van de opkomende 
markten. 

Het Fonds kan: 
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- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (zoals 
toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en 
impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen in 
converteerbare obligaties (met 
inbegrip van voorwaardelijk 
converteerbare obligaties). 

- tot 10% van zijn vermogen in 
Beleggingsfondsen van het open 
type; en 

- beleggen in Geldmarktbeleggingen 
en contanten houden. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
verliezen te beperken door de 
activaspreiding van het Fonds te 
diversifiëren over andere segmenten van 
de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een 
hoog risico op een wezenlijk negatief 
rendement. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, en warrants (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (zoals 
toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en 
impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen 
gedekte effecten en in door 
hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen in 
converteerbare obligaties (met 
inbegrip van voorwaardelijk 
converteerbare obligaties). 

- tot 10% van zijn vermogen in 
Beleggingsfondsen van het open 
type; en 

- beleggen in Geldmarktbeleggingen 
en contanten houden. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
verliezen te beperken door de 
activaspreiding van het Fonds te 
diversifiëren over andere segmenten van 
de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een 
hoog risico op een wezenlijk negatief 
rendement. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, en warrants (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays Multiverse ex 
Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP-
index, op basis van het evaluatiecriteria 
van de Beleggingsbeheerder. Nadere 
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informatie over het beleggingsproces dat 
wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, 
is te vinden in het deel Kenmerken van 
het Fonds. 

Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Corporate 
Bond 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate index afgedekt 
naar USD na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in verschillende valuta’s en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele 
wereld. 

Het Fonds belegt in het hele 
kredietspectrum van de vastrentende 
beleggingen. Het Fonds kan: 

- tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen in 
effecten uitgegeven door 
overheden en 
overheidsinstellingen; en 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate index afgedekt 
naar USD na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die luiden in verschillende valuta’s en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele 
wereld. 

Het Fonds belegt in het hele 
kredietspectrum van de vastrentende 
beleggingen. Het Fonds kan: 

- tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-
ratings voor obligaties zonder 
rating); 

- tot 20% van zijn vermogen in 
effecten uitgegeven door 
overheden en 
overheidsinstellingen; en 
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- tot 10% van zijn vermogen in 
voorwaardelijk converteerbare 
obligaties; 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
gebruikmaken van hefboomwerking. 

 

- tot 10% van zijn vermogen in 
voorwaardelijk converteerbare 
obligaties; 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
gebruikmaken van hefboomwerking. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays Global Aggregate – 
Corporate index Hedged to 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Disruption 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van kleine bedrijven uit 
de hele wereld die voordeel halen uit 
verstoring. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van kleine bedrijven uit 
de hele wereld die voordeel halen uit 
verstoring. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 
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Disruptie betekent doorgaans een 
innovatie (van technologische of andere 
aard) die een bepaalde sector verandert 
door nieuwe markten, producten of 
dienstmodellen te creëren. Disruptie kan 
waarneembaar zijn in verschillende 
sectoren, waaronder e-commerce, media 
en communicatie, en bankieren en 
betalingen. De Beleggingsbeheerder 
gelooft dat bedrijven die profiteren van 
disruptieve innovatie, als veroorzaker van 
de disruptie of anderszins, een sterke 
groeiversnelling en duurzame groei 
kunnen boeken. De Beleggingsbeheerder 
streeft ernaar te beleggen in bedrijven 
die profiteren van disruptie voordat dit 
volledig in de marktverwachtingen 
weerspiegeld is. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Disruptie betekent doorgaans een 
innovatie (van technologische of andere 
aard) die een bepaalde sector verandert 
door nieuwe markten, producten of 
dienstmodellen te creëren. Disruptie kan 
waarneembaar zijn in verschillende 
sectoren, waaronder e-commerce, media 
en communicatie, en bankieren en 
betalingen. De Beleggingsbeheerder 
gelooft dat bedrijven die profiteren van 
disruptieve innovatie, als veroorzaker van 
de disruptie of anderszins, een sterke 
groeiversnelling en duurzame groei 
kunnen boeken. De Beleggingsbeheerder 
streeft ernaar te beleggen in bedrijven 
die profiteren van disruptie voordat dit 
volledig in de marktverwachtingen 
weerspiegeld is. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC 
World (Net TR)-index, op basis van het 
ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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Global 
Diversified 
Growth 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
vijf à zeven jaar naar vermogensgroei op 
lange termijn en inkomsten conform de 
Harmonised Index of Consumer Prices 
(HICP) +5% per jaar 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 kan 
schommelen) van maximaal twee derde 
van die van de wereldwijde aandelen 
gedurende dezelfde periode. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
ofwel direct ofwel indirect via derivaten of 
Beleggingsfondsen van het open type 
(met inbegrip van andere Schroder 
Fondsen) en Trackers in een breed scala 
van activa, met inbegrip van aandelen en 
vastrentende effecten en Alternatieve 
Activaklassen. 

Het Fonds kan beleggen in effecten onder 
beleggingskwaliteit (dit zijn effecten met 
een kredietrating onder “investment 
grade” zoals gemeten door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau). Het Fonds kan 
maximaal 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen gedekte 
effecten en in door hypotheek gedekte 
effecten. De blootstelling aan Alternatieve 
Activaklassen wordt verworven via in 
aanmerking komende activa, zoals 
beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps en contracts for difference, moeten 
de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
vijf à zeven jaar naar vermogensgroei op 
lange termijn en inkomsten conform de 
Harmonised Index of Consumer Prices 
(HICP) +5% per jaar 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 kan 
schommelen) van maximaal twee derde 
van die van de wereldwijde aandelen 
gedurende dezelfde periode. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
ofwel direct ofwel indirect via derivaten of 
Beleggingsfondsen van het open type 
(met inbegrip van andere Schroder 
Fondsen) en Trackers in een breed scala 
van activa, met inbegrip van aandelen en 
vastrentende effecten en Alternatieve 
Activaklassen. 

Het Fonds kan beleggen in effecten onder 
beleggingskwaliteit (dit zijn effecten met 
een kredietrating onder “investment 
grade” zoals gemeten door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau). Het Fonds kan 
maximaal 20% van zijn vermogen 
beleggen in door vermogen gedekte 
effecten en in door hypotheek gedekte 
effecten. De blootstelling aan Alternatieve 
Activaklassen wordt verworven via in 
aanmerking komende activa, zoals 
beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps en contracts for difference, moeten 
de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 



Pagina 30 van 51 

return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 
75% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 25% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in Beleggingsfondsen van het 
open type (inclusief andere Fondsen van 
Schroder). Het Fonds kan beleggen in 
andere Fondsen die een 
prestatievergoeding aanrekenen. 

Het Fonds kan beleggen in 
Geldmarktbeleggingen en kan contanten 
houden. 

return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 
75% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 25% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in Beleggingsfondsen van het 
open type (inclusief andere Fondsen van 
Schroder). Het Fonds kan beleggen in 
andere Fondsen die een 
prestatievergoeding aanrekenen. 

Het Fonds kan beleggen in 
Geldmarktbeleggingen en kan contanten 
houden.  

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan een 
op maat samengestelde activagewogen 
mix* van MSCI World Index (afgedekt 
naar EUR), MSCI Emerging Market Index 
(afgedekt naar EUR), Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond Index 
(afgedekt naar EUR), Barclays Global High 
Yield excl CMBS & EMD 2% Index 
(afgedekt naar EUR), ICE BofA US 
Treasury Index (afgedekt naar EUR), JPM 
GBI Emerging Market Index - EM Local 
(afgedekt naar EUR), JPM EMBI Index EM 
Hard Currency (afgedekt naar EUR) en 
Thomson Reuters Global Convertible 
Bonds Index (afgedekt naar EUR), op 
basis van het evaluatiesysteem 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.* De mix zal in de loop van de tijd 
evolueren in lijn met de werkelijke 
activaspreiding van het Fonds. 

Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
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webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Emerging 
Markets 
Kleinere 
bedrijven 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI 
Emerging Markets Small Cap (Net TR) 
index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine bedrijven op 
opkomende markten uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine bedrijven op de opkomende 
markten uit de hele wereld, met inbegrip 
van bedrijven buiten deze landen die in 
de uitoefening van hun activiteiten in 
aanzienlijke mate zijn blootgesteld aan 
wereldwijde opkomende markten. Kleine 
bedrijven zijn bedrijven die op het 
moment van de aankoop worden geacht 
zich in de onderste 30% naar 
marktkapitalisatie van bedrijven in de 
wereldwijde opkomende markten te 
bevinden. 

Het Fonds omvat doorgaans 60-120 
bedrijven. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 
30% van zijn vermogen (op nettobasis) 
direct of indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI 
Emerging Markets Small Cap (Net TR) 
index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine bedrijven op 
opkomende markten uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine bedrijven op de opkomende 
markten uit de hele wereld, met inbegrip 
van bedrijven buiten deze landen die in 
de uitoefening van hun activiteiten in 
aanzienlijke mate zijn blootgesteld aan 
wereldwijde opkomende markten. Kleine 
bedrijven zijn bedrijven die op het 
moment van de aankoop worden geacht 
zich in de onderste 30% naar 
marktkapitalisatie van bedrijven in de 
wereldwijde opkomende markten te 
bevinden. 

Het Fonds omvat doorgaans 60-120 
bedrijven. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 
30% van zijn vermogen (op nettobasis) 
direct of indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
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beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI 
Emerging Markets Small Cap (Net TR)-
index, op basis van het ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Equity Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI All 
Country (AC) World (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
bedrijven op te sporen die volgens hem in 
de toekomst een winstgroei zullen 
boeken die hoger ligt dan de 
marktverwachting, doorgaans over een 
termijn van drie à vijf jaar (we noemen dit 
de ‘positieve groeikloof’). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de MSCI All 
Country (AC) World (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
bedrijven op te sporen die volgens hem in 
de toekomst een winstgroei zullen 
boeken die hoger ligt dan de 
marktverwachting, doorgaans over een 
termijn van drie à vijf jaar (we noemen dit 
de ‘positieve groeikloof’). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 
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Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI All 
Country (AC) World (Net TR)-index, op 
basis van het ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global High 
Yield 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% 
cap na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten onder 
beleggingskwaliteit met vaste of 
vlottende rente uitgegeven over de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
met een kredietrating onder “investment 
grade” (zoals toegekend door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een 

ander ratingbureau). De effecten kunnen 
luiden in diverse valuta’s en uitgegeven 
zijn door overheden, overheidsinstanties, 
supranationale instellingen en bedrijven 
uit de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% 
cap na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in effecten onder 
beleggingskwaliteit met vaste of 
vlottende rente uitgegeven over de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
met een kredietrating onder “investment 
grade” (zoals toegekend door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een 

ander ratingbureau). De effecten kunnen 
luiden in diverse valuta’s en uitgegeven 
zijn door overheden, overheidsinstanties, 
supranationale instellingen en bedrijven 
uit de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 
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Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
gebruikmaken van hefboomwerking. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
gebruikmaken van hefboomwerking. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% 
cap, 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. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
inflatiegekoppelde vastrentende effecten. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in inflatiegekoppelde vastrentende 
effecten met een kredietrating van of 
onder “investment grade” 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
en inkomsten die hoger liggen dan die 
van de ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
inflatiegekoppelde vastrentende effecten. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in inflatiegekoppelde vastrentende 
effecten met een kredietrating van of 
onder “investment grade” 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
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een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating) die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste rente te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps zal niet meer bedragen 
dan 30% en zal naar verwachting binnen 
een vork van 0% tot 10% van de 
Intrinsieke waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating) die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps, moeten de onderliggende activa 
bestaan uit instrumenten waarin het 
Fonds volgens zijn Beleggingsdoelstelling 
en -beleid mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling 
aan effecten met vaste rente te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps zal niet meer bedragen 
dan 30% en zal naar verwachting binnen 
een vork van 0% tot 10% van de 
Intrinsieke waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged-index, 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
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toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan de 3-maands Euribor (of een 
alternatieve referentierente) plus +3% per 
jaar vóór aftrek van vergoedingen* over 
een periode van drie tot vijf jaar 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 4-7% per jaar. 
Het Fonds is ontworpen om deel te 
nemen aan stijgende markten, en om de 
verliezen te beperken tot maximaal 10% 
van de waarde van het Fonds, over een 
voortschrijdende periode van 12 
maanden. De beperking van de verliezen 
kan niet worden gegarandeerd. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelenklasse de 
website van Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
direct, of indirect via derivaten, in 
aandelen en verwante effecten, 
vastrentende effecten 

en Alternatieve Activaklassen. 

De vastrentende effecten omvatten 
effecten met een vaste of vlottende rente 
zoals overheidsobligaties, 
bedrijfsobligaties, schuld van opkomende 
markten, effecten onder 
beleggingskwaliteit (met vaste of 
vlottende rente) (dit zijn effecten met een 
kredietrating onder “investment grade” 
zoals gemeten door Standard & Poor’s of 
een gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau), converteerbare obligaties 
en inflatiegekoppelde obligaties. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan de 3-maands Euribor (of een 
alternatieve referentierente) plus +3% per 
jaar vóór aftrek van vergoedingen* over 
een periode van drie tot vijf jaar 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 4-7% per jaar. 
Het Fonds is ontworpen om deel te 
nemen aan stijgende markten, en om de 
verliezen te beperken tot maximaal 10% 
van de waarde van het Fonds, over een 
voortschrijdende periode van 12 
maanden. De beperking van de verliezen 
kan niet worden gegarandeerd. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelenklasse de 
website van Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
direct, of indirect via derivaten, in 
aandelen en verwante effecten, 
vastrentende effecten 

en Alternatieve Activaklassen. 

De vastrentende effecten omvatten 
effecten met een vaste of vlottende rente 
zoals overheidsobligaties, 
bedrijfsobligaties, schuld van opkomende 
markten, effecten onder 
beleggingskwaliteit (met vaste of 
vlottende rente) (dit zijn effecten met een 
kredietrating onder “investment grade” 
zoals gemeten door Standard & Poor’s of 
een gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau), converteerbare obligaties 
en inflatiegekoppelde obligaties. 
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De blootstelling aan Alternatieve 
Activaklassen wordt verworven via in 
aanmerking komende activa, zoals 
beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico, het beperken 
van verliezen in dalende markten of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps en contracts for difference, moeten 
de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 
60% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 30% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van 
zijn vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal 
het Fonds niet onder de toepassing van 
MMFR vallen. Het Fonds kan tot 10% van 
zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

De blootstelling aan Alternatieve 
Activaklassen wordt verworven via in 
aanmerking komende activa, zoals 
beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps), long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van beleggingswinsten, 
de verlaging van het risico, het beperken 
van verliezen in dalende markten of een 
efficiënter beheer van het Fonds. Indien 
het Fonds gebruikmaakt van total return 
swaps en contracts for difference, moeten 
de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 
60% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 30% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van 
zijn vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal 
het Fonds niet onder de toepassing van 
MMFR vallen. Het Fonds kan tot 10% van 
zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan een 
op maat samengestelde activagewogen 
mix* van MSCI World Index (afgedekt 
naar EUR), MSCI Emerging Market Index 
(afgedekt naar EUR), Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond Index 
(afgedekt naar EUR), Barclays Global High 
Yield excl CMBS & EMD 2% Index 
(afgedekt naar EUR), ICE BofA US 
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Treasury Index (afgedekt naar EUR), JPM 
GBI Emerging Market Index - EM Local 
(afgedekt naar EUR), JPM EMBI Index EM 
Hard Currency (afgedekt naar EUR) en 
Thomson Reuters Global Convertible 
Bonds Index (afgedekt naar EUR), op 
basis van het evaluatiesysteem 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. 

*Deze mix zal evolueren in de loop van de 
tijd, in lijn met de werkelijke 
activaspreiding van het Fonds 

Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Smaller 
Companies 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de S&P 
Developed Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine bedrijven uit de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen 
gerelateerde effecten van kleine 
bedrijven wereldwijd. Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
de wereldwijde aandelenmarkten te 
bevinden. 

Het Fonds kan ook direct beleggen in 
China B-Aandelen en China H-Aandelen 
en kan minder dan 30% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen)beleggen in China A-

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de S&P 
Developed Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine bedrijven uit de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen 
gerelateerde effecten van kleine 
bedrijven wereldwijd. Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
iedere betrokken wereldwijde 
aandelenmarkt te bevinden. 

Het Fonds kan ook direct beleggen in 
China B-Aandelen en China H-Aandelen 
en kan minder dan 30% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
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Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Aandelen via de Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de  &P 
Developed Small Cap (Net TR)-index, 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Target 
Return 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
en inkomsten conform de ICE BofA 3 
Month US Treasury Bill Index +5% per jaar 
vóór aftrek van vergoedingen* over 
voortschrijdende periodes van drie jaar 
door te beleggen in een ruim scala van 
activaklassen uit de hele wereld. Er is 
geen garantie dat deze doelstelling zal 
worden bereikt en uw kapitaal loopt 
risico. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelenklasse de 
website van Schroder: 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
en inkomsten conform de ICE BofA 3 
Month US Treasury Bill Index +5% per jaar 
vóór aftrek van vergoedingen* over 
voortschrijdende periodes van drie jaar 
door te beleggen in een ruim scala van 
activaklassen uit de hele wereld. Er is 
geen garantie dat deze doelstelling zal 
worden bereikt en uw kapitaal loopt 
risico. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelenklasse de 
website van Schroder: 
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https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
direct, of indirect via Beleggingsfondsen 
van het open type en derivaten, in 
aandelen en verwante effecten, effecten 
met vaste of vlottende rente (uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven), 
door hypotheek gedekte en door 
vermogen gedekte effecten, 
converteerbare obligaties, valuta’s en 
Alternatieve Activaklassen (zoals 
gedefinieerd in Bijlage III van dit 
Prospectus) zoals vastgoed-, 
infrastructuur- en 
grondstoffengerelateerde overdraagbare 
effecten. 

Het Fonds kan tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in Beleggingsfondsen van het 
open type. Naarmate het Fonds groeit, 
verwacht de Beleggingsbeheerder echter 
dat het Fonds zal evolueren naar minder 
dan 10% in Beleggingsfondsen van het 
open type. 

Het Fonds kan beleggen in effecten met 
een kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps) met het oog op de verwezenlijking 
van zijn beleggingsdoelstellingen, het 
verlagen van het risico of een efficiënter 
beheer van het Fonds. Indien het Fonds 
gebruikmaakt van total return swaps en 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
direct, of indirect via Beleggingsfondsen 
van het open type en derivaten, in 
aandelen en verwante effecten, effecten 
met vaste of vlottende rente (uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven), 
door hypotheek gedekte en door 
vermogen gedekte effecten, 
converteerbare obligaties, valuta’s en 
Alternatieve Activaklassen (zoals 
gedefinieerd in Bijlage III van dit 
Prospectus) zoals vastgoed-, 
infrastructuur- en 
grondstoffengerelateerde overdraagbare 
effecten. 

Het Fonds kan tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in Beleggingsfondsen van het 
open type. Naarmate het Fonds groeit, 
verwacht de Beleggingsbeheerder echter 
dat het Fonds zal evolueren naar minder 
dan 10% in Beleggingsfondsen van het 
open type. 

Het Fonds kan beleggen in effecten met 
een kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten (met inbegrip van total return 
swaps) met het oog op de verwezenlijking 
van zijn beleggingsdoelstellingen, het 
verlagen van het risico of een efficiënter 
beheer van het Fonds. Indien het Fonds 
gebruikmaakt van total return swaps en 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid 
mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices te 
verwerven. De bruto blootstelling van de 
total return swaps en de contracts for 
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difference zal niet meer bedragen dan 
40% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 20% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. Het Fonds kan tevens 
beleggen in geldmarktbeleggingen en 
kan contanten houden. 

difference zal niet meer bedragen dan 
40% en zal naar verwachting binnen een 
vork van 0% tot 20% van de Intrinsieke 
Waarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. Het Fonds kan tevens 
beleggen in geldmarktbeleggingen en 
kan contanten houden. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan een 
op maat samengestelde activagewogen 
mix* van de MSCI World Index (afgedekt 
naar USD), MSCI Emerging Market Index 
(niet afgedekt), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (afgedekt naar 
USD), Barclays Global High Yield excl. 
CMBS & EMD 2% Index (afgedekt naar 
USD), ICE BofA US Treasury Index 
(afgedekt naar USD), JPM GBI Emerging 
Market Index - EM Local (niet afgedekt) en 
JPM EMBI Index EM Hard Currency 
(afgedekt naar USD), op basis van het 
evaluatiesysteem 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. 

*Deze mix zal evolueren in de loop van de 
tijd, in lijn met de werkelijke 
activaspreiding van het Fonds. 

Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Italian Equity Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de FTSE Italia 
All-Share (TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
Italiaanse bedrijven. 

 

 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de FTSE Italia 
All-Share (TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van 
Italiaanse bedrijven. 
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Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste 70% van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille (doorgaans 
minder dan 50 bedrijven) van aandelen 
en aandelenverwante effecten van 
Italiaanse bedrijven. Het Fonds belegt ten 
minste 25% van deze activa (wat 
overeenkomt met 17,5% van de activa van 
het Fonds) in aandelen en 
aandelenverwante effecten van Italiaanse 
bedrijven die niet zijn opgenomen in de 
FTSE MIB-index of andere gelijkwaardige 
indices en ten minste 5% van deze activa 
(wat overeenkomt met 3,5% van de activa 
van het Fonds) in aandelen en aan 
aandelen gerelateerde effecten van 
Italiaanse bedrijven die niet zijn 
opgenomen in de FTSE MIB- en FTSE MID 
CAP-indices of andere of gelijkwaardige 
indices. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
in effecten uitgegeven door, of 
aangegaan met, hetzelfde bedrijf of 
bedrijven die deel uitmaken van dezelfde 
groep. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste 70% van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille (doorgaans 
minder dan 50 bedrijven) van aandelen 
en aandelenverwante effecten van 
Italiaanse bedrijven. Het Fonds belegt ten 
minste 25% van deze activa (wat 
overeenkomt met 17,5% van de activa van 
het Fonds) in aandelen en 
aandelenverwante effecten van Italiaanse 
bedrijven die niet zijn opgenomen in de 
FTSE MIB-index of andere gelijkwaardige 
indices en ten minste 5% van deze activa 
(wat overeenkomt met 3,5% van de activa 
van het Fonds) in aandelen en aan 
aandelen gerelateerde effecten van 
Italiaanse bedrijven die niet zijn 
opgenomen in de FTSE MIB- en FTSE MID 
CAP-indices of andere of gelijkwaardige 
indices. 

Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen 
in effecten uitgegeven door, of 
aangegaan met, hetzelfde bedrijf of 
bedrijven die deel uitmaken van dezelfde 
groep. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de FTSE Italia 
All-Share (TR)-index, op basis van het 
ratingcriteria 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. 
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Het Fonds kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Russell 
Nomura Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine Japanse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine Japanse bedrijven. Deze bedrijven 
zijn bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
de betrokken Japanse aandelenmarkt te 
bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Russell 
Nomura Small Cap (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van kleine Japanse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine Japanse bedrijven. Deze bedrijven 
zijn bedrijven die op het moment van de 
aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van 
de betrokken Japanse aandelenmarkt te 
bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de  Russell 
Nomura Small Cap (Net TR)-index, op 
basis van het ratingcriteria 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. 
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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. 

Smart 
Manufacturing 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld die volgens de 
Beleggingsbeheerder zullen profiteren 
van de laatste industriële 
innovatietechnieken. 

Beleggingsbeleid 
Het fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen 
gerelateerde effecten van bedrijven 
wereldwijd. 

Smart Manufacturing betekent de 
toepassing van de laatste industriële 
innovatietechnieken om de 
marktbehoeften en de 
toevoerketenuitdagingen aan te pakken 
in de productiesector en verwante 
sectoren zoals distributie, logistiek en 
transport. De Beleggingsbeheerder 
streeft ernaar te beleggen in bedrijven 
die volgens hem een superieure groei 
zullen boeken via hun blootstelling aan 
deze innovatie. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 10% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen)beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld die volgens de 
Beleggingsbeheerder zullen profiteren 
van de laatste industriële 
innovatietechnieken. 

Beleggingsbeleid 
Het fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en aan aandelen 
gerelateerde effecten van bedrijven 
wereldwijd. 

Smart Manufacturing betekent de 
toepassing van de laatste industriële 
innovatietechnieken om de 
marktbehoeften en de 
toevoerketenuitdagingen aan te pakken 
in de productiesector en verwante 
sectoren zoals distributie, logistiek en 
transport. De Beleggingsbeheerder 
streeft ernaar te beleggen in bedrijven 
die volgens hem een superieure groei 
zullen boeken via hun blootstelling aan 
deze innovatie. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
minder dan 10% van zijn vermogen (op 
nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 
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Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC 
World (Net TR)-index, op basis van het 
ratingcriteria 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Strategic Credit Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van 
de ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill Index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven in Europa. 

Vanaf 21 juni 2021 worden de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid gewijzigd in: 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van 
de ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill Index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die zijn uitgegeven door overheden, 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van 
de ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill Index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van 
de ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill Index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
die zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 100% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met een 
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overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. 

Het Fonds kan tot 100% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met een 
kredietrating onder “investment grade” 
(zoals toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau). 

Het Fonds kan ook een blootstelling van 
25% aan converteerbare obligaties en 
obligaties met warrants nastreven. De 
blootstelling aan converteerbare 
obligaties kan 10% in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties omvatten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

kredietrating onder “investment grade” 
(zoals toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau). 

Het Fonds kan ook een blootstelling van 
25% aan converteerbare obligaties en 
obligaties met warrants nastreven. De 
blootstelling aan converteerbare 
obligaties kan 10% in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties omvatten. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten 
om long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. 
Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een positieve 
absolute duurzaamheidsscore, op basis 
van het evaluatiesysteem 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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Equity Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Swiss 
Performance Index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Swiss 
Performance Index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
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aandelen en verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in een geconcentreerde portefeuille van 
aandelen en verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. Dit betekent dat het 
Compartiment doorgaans minder dan 50 
bedrijven omvat. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

aandelen en verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in een geconcentreerde portefeuille van 
aandelen en verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. Dit betekent dat het 
Compartiment doorgaans minder dan 50 
bedrijven omvat. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Swiss Leaders Index, op basis van het 
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. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Swiss 
Performance Index Extra na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van kleine 
en middelgrote Zwitserse bedrijven. 

 

Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de Swiss 
Performance Index Extra na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van kleine 
en middelgrote Zwitserse bedrijven. 
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Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine en middelgrote Zwitserse 
bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het 
moment van de aankoop worden geacht 
zich in de onderste 30% naar 
marktkapitalisatie van de Zwitserse 
aandelenmarkt te bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
kleine en middelgrote Zwitserse 
bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het 
moment van de aankoop worden geacht 
zich in de onderste 30% naar 
marktkapitalisatie van de Zwitserse 
aandelenmarkt te bevinden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Swiss Performance Index Extra, op basis 
van het 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. 

UK Equity Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei 
die hoger ligt dan die van de FTSE All 
Share Total Return index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van Britse 
bedrijven. 
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Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in aandelen en verwante effecten van 
Britse bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
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derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de FTSE All 
Share Total Return-index, op basis van 
het ratingcriteria 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. 

US Dollar Bond Beleggingsdoelstelling 
Het Fonds streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de Bloomberg Barclays US Aggregate 
Bond (TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in USD. 

Beleggingsbeleid 
Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen 
in effecten met vaste of vlottende rente, 
met inbegrip van door vermogen gedekte 
effecten en door hypotheek gedekte 
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effecten, die luiden in USD en zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen en bedrijven uit de 
hele wereld. 

Het Fonds belegt in het hele 
kredietspectrum van de vastrentende 
beleggingen. Het Fonds kan: 

- tot 40% van zijn vermogen in 
effecten met een kredietrating die 
onder “investment grade” ligt (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en 
impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); en 

- tot 70% van zijn vermogen in door 
vermogen gedekte effecten, door 
commerciële hypotheek gedekte 
effecten, en/of door 
woninghypotheek gedekte effecten 
uit de hele wereld, en met een 
kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau). De 
onderliggende activa kunnen 
creditcardvorderingen, persoonlijke 
leningen, autoleningen, leningen 
aan kleine bedrijven, 
leasingcontracten, commerciële 
hypotheken en woninghypotheken 
zijn. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden (behoudens de beperkingen 
vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds kan 
gebruikmaken van hefboomwerking. 
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De Fonds handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR)-index, op basis van het 
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 kent limieten voor 
rechtstreekse beleggingen in bepaalde 
activiteiten, bedrijfstakken of groepen 
emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de 
webpagina van het Fonds, die 
toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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