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24 marca 2022 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Sustainable Asian Equity („Fundusz”) 

W tym piśmie chcielibyśmy poinformować, że zwiększeniu ulegnie roczna opłata za zarządzanie („AMC”) 
obowiązująca inwestorów w odniesieniu do wymienionych poniżej klas jednostek uczestnictwa Funduszu, ze 
skutkiem od 1 maja 2022 r(„Data wejścia w życie”). Nowa roczna opłata za zarządzanie kształtuje się 
następująco: 

Klasa jednostek 
uczestnictwa 

Dotychczasowa roczna opłata za 
zarządzanie Nowa roczna opłata za zarządzanie 

C 0,50% 0,75% 
 
Wzrost opłaty następuje w następstwie zmian nazwy, celu inwestycyjnego i polityki Funduszu w zakresie 
stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju przy wyborze inwestycji, dokonanych w ramach Funduszu 
w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz inne 
opłaty, pozostają bez zmian. 

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ wzrost opłaty, wyszczególniono w załączniku do 
niniejszego zawiadomienia. 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz po wprowadzeniu tej zmiany, jednak 
każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na 
zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed 
wejściem w życie zmian, może to uczynić w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń 
przypadającym na 29 kwietnia 2022 r. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany 
dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona 
zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego Spółki, 
choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym 
pobrać opłaty transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą 
do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń. 

Doradzamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów 
(KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Funduszu – 
materiały te są dostępne na stronie www.schroders.lu. 
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W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders, prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

Z poważaniem 

Zarząd 
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Załącznik 

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ ta zmiana 

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

C Accumulation USD LU1725198656 

 


