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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity („Fundusz”) 

Zarząd Schroder International Selection Fund („Spółki”) podjął decyzję o zmianie nazwy docelowego 
wskaźnika referencyjnego Funduszu ze skutkiem od dnia 31 lipca 2021 r. („Data wejścia w życie”).  

Zmiana ta następuje, ponieważ status kilku krajów objętych wskaźnikiem referencyjnym Funduszu został z 
czasem podniesiony z „rynków granicznych” do „rynków wschodzących”, co zmniejsza geograficzny zasięg 
indeksu i jego płynność. Uważamy, że nowy wskaźnik referencyjny, który obejmuje mniejsze, słabiej 
rozwinięte rynki wschodzące i pozwala na ograniczenie rynków wschodzących do 10%, jest dla Funduszu, w 
świetle jego polityki inwestycyjnej, bardziej odpowiednim docelowym wskaźnikiem referencyjnym.  

Od Daty wejścia w życie wskaźnik referencyjny zmieni się z: 

indeksu MSCI Frontier Markets (FM) (Net TR)  

na: 

indeks MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu rynków 
wschodzących na poziomie 10%  

Od Daty wejścia w życie cel inwestycyjny Funduszu, zawarty w prospekcie informacyjnym Funduszu, podlega 
zmianie z dotychczasowego brzmienia: 

„Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu MSCI 
Frontier Markets (Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe spółek z rynków granicznych”.  

na: 

„Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu MSCI 
Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu rynków wschodzących na 
poziomie 10% po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i podobne 
papiery wartościowe spółek z granicznych rynków wschodzących”. 

Na podobnej zasadzie definicja „rynku granicznego” w sekcji „Polityka inwestycyjna” w arkuszu informacyjnym 
Funduszu podlega zmianie z dotychczasowego brzmienia: 

„Do kategorii rynków granicznych zalicza się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets lub 
innego znanego indeksu finansowego obejmującego rynki graniczne lub dodatkowe kraje, które Zarządzający 
inwestycjami uzna za rynki graniczne”. 
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na: 

Do kategorii rynków granicznych zalicza się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets (FEM) 
lub innego znanego indeksu finansowego obejmującego rynki graniczne lub dodatkowe kraje, które 
Zarządzający inwestycjami uzna za rynki graniczne z rynków schodzących”.  

Ponadto zarząd Spółki zdecydował, że począwszy od Daty wejścia w życie Fundusz nie będzie już podlegał 
opłatom za wyniki.  

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym jego profil ryzyka, pozostaną bez zmian. Żadnej zmiany 
nie przewiduje się w zakresie stylu inwestycyjnego, filozofii inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej oraz 
działalności lub sposobu zarządzania Funduszem. Zmiana nie wpływa znacząco na prawa ani interesy 
dotychczasowych inwestorów. 

Do celów objaśnienia i zgodnie z informacjami w dziale „Wskaźnik referencyjny” arkusza informacyjnego 
Funduszu wyniki Funduszu należy oceniać w oparciu o nowy wskaźnik referencyjny, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR), przy maksymalnym 
zaangażowaniu rynków wschodzących na poziomie 10%. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu 
będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, ze składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do 
zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. 
Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku 
referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny 
został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie 
będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. 

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

Z poważaniem 

 
 
 
 

Nirosha Jayawardana 
upoważniony przedstawiciel 

Cecilia Vernerson 
upoważniona przedstawicielka 
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Załącznik 

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które mają wpływ powyższe zmiany 

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

A Accumulation USD LU0562313402 

A Distribution USD LU1046231319 

A1 Accumulation USD LU0562314046 

B Accumulation USD LU0562314475 

C Accumulation USD LU0562314715 

I Accumulation USD LU0562315100 

C Accumulation EUR LU0968301142 

C Accumulation GBP LU0971766711 

A Accumulation NOK LU0994294535 

A1 Accumulation PLN Hedged LU0903428604 

A Accumulation SEK LU0994293560 

 


