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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – QEP Global Value Plus („Fundusz”) – likwidacja  

Niniejszym zawiadamiamy, że fundusz, w którym posiadają Państwo inwestycje, zostanie zlikwidowany dnia 
14 czerwca 2021 r. („Data wejścia w życie”). 

Uwarunkowania i uzasadnienie 

Pomimo strategii long/short Funduszu, przy długiej pozycji skupionej na spółkach uważanych przez 
zarządzającego inwestycjami za wycenione w sposób atrakcyjny oraz krótkiej pozycji skupionej na spółkach 
posiadających słabą charakterystykę jakościową, Fundusz nie osiągnął swojego celu, jakim jest zapewnienie 
wzrostu wartości kapitału i dochodu powyżej docelowego wskaźnika referencyjnego w okresie od trzech do 
pięciu lat. Fundusz uruchomił w 2014 r. aktywa w zarządzaniu w wysokości prawie 700 mln USD. Jednakże w 
ostatnich latach wartość Funduszu spadła do poziomu 17 mln USD (stan na marzec 2021 r.). Jest mało 
prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie znacząco zwiększyć wartość aktywów, 
którymi zarządza Fundusz. 

Uważamy, że likwidacja Funduszu leży w najlepszym interesie inwestorów. Decyzja ta została podjęta na 
podstawie art. 5 Statutu założycielskiego Spółki oraz postanowień prospektu informacyjnego Spółki 
(„Prospekt informacyjny”). 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Jeżeli inwestorzy zdecydują się na umorzenie lub zamianę jednostek uczestnictwa na inny fundusz 
Schroders przed Datą wejścia w życie, mogą to zrobić w odpowiednich terminach składania zleceń, 
najpóźniej do godziny 13:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 2 czerwca 2021 r. Inwestorzy powinni 
upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do agenta transferowego, HSBC Continental Europe, 
Luksemburg („HSBC”), przed wskazanym terminem. Dla Państwa informacji, w załączniku do niniejszego 
pisma przedstawiliśmy szczegóły dotyczące Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value, 
ponieważ fundusz ten ma podobną strategię inwestycyjną do funduszu likwidacyjnego, a zatem może być 
interesujący jako alternatywa w związku z planowaną likwidacją.  

Zlecenie umorzenia lub zamiany HSBC zrealizuje bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Prospektu 
informacyjnego, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondenci lub podobni 
agenci mogą przy tym pobierać opłaty transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu 
upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń. 

Fundusz nie przyjmuje subskrypcji nowych inwestorów. Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na 
wprowadzenie zmian dotyczących programów systematycznego oszczędzania lub innych podobnych 
inwestycji, zlecenia subskrypcji lub zamiany na Fundusz będą przyjmowane od aktualnych inwestorów do 
dnia 3 czerwca 2021 r. (termin składania zleceń upływa o godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 
2 czerwca 2021 r.). 
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Chcielibyśmy również poinformować, że, wziąwszy pod uwagę aktywa pozostające w Funduszu oraz 
w związku z likwidacją, nie jest już ekonomicznie uzasadnione inwestowanie aktywów Funduszu w sposób 
przewidziany w jego polityce inwestycyjnej. Tym samym zarządzający inwestycjami może rozpocząć sprzedaż 
portfela Funduszu na kilka dni przed Datą wejścia w życie w ramach przygotowań do likwidacji.  

Koszty 

Schroder Investment Management (Europe) S.A. poniesie koszty wynikające z likwidacji, w tym koszty prawne 
i regulacyjne, lecz z wyłączeniem rynkowych kosztów transakcji związanych ze zbyciem inwestycji Funduszu. 

Status podatkowy 

Likwidacja lub umorzenie jednostek uczestnictwa poprzedzające likwidację może mieć wpływ na status 
podatkowy Państwa inwestycji. W związku z tym zaleca się skorzystanie z niezależnej profesjonalnej porady 
w tym zakresie. 

Jednostki uczestnictwa inwestorów w momencie likwidacji 

Wszelkie zachowane jednostki uczestnictwa w Funduszu w Dacie wejścia w życie zostaną umorzone według 
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązującą w tym dniu, a wpływy z tego tytułu zostaną 
przesłane zgodnie z instrukcjami płatniczymi znajdującymi się w dokumentach dotyczących rachunków 
posiadaczy jednostek uczestnictwa. Płatności z tytułu umorzenia zostaną rozliczone z datą 17 czerwca 
2021 r. Transakcja umorzenia zostanie zrealizowana zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego 
bez konieczności ponoszenia żadnych opłat za umorzenie, które w innych okolicznościach miałyby 
zastosowanie.  

Wszelkie środki z likwidacji lub umorzenia, które nie mogą podlegać wypłacie na rzecz inwestorów po 
zamknięciu likwidacji, zostaną zdeponowane w ich imieniu w Caisse de Consignation w Luksemburgu, skąd 
inwestorzy mogą je odebrać w dowolnym czasie w terminie 30 lat, po upływie którego przejdą one na 
własność państwa. Jeśli stwierdzimy, że przekazane instrukcje płatnicze są niepoprawne, skontaktujemy się 
z Państwem w celu uzyskania nowych instrukcji.  

Mamy nadzieję, że pomimo likwidacji wyżej wymienionego Funduszu podejmą Państwo decyzję o dalszym 
inwestowaniu w fundusze Schroders. Więcej informacji na temat pozostałych dostępnych funduszy można 
znaleźć na stronie www.schroders.com. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących likwidacji prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

Z poważaniem 

 
 
 
Cecilia Vernerson     Nirosha Jayawardana 
upoważniona przedstawicielka    upoważniona przedstawicielka 
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Załącznik 

Tabela z porównaniem podstawowej charakterystyki Funduszu 

Poniżej przedstawiono porównanie głównych cech QEP Global Value Plus i QEP Global Active Value – oba są 
subfunduszami Spółki. Szczegółowe informacje można znaleźć w Prospekcie informacyjnym; inwestorom 
zaleca się także zapoznanie się z właściwym KIID. 

 Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Value Plus 

Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Active Value 

Cel inwestycyjny i 
polityka inwestycyjna w 
Prospekcie 
informacyjnym 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia 
wzrostu wartości kapitału i 
dochodu przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI AC World 
(Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez bezpośrednie i pośrednie 
inwestycje w akcje i podobne 
papiery wartościowe spółek z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie 
swoich aktywów, bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez instrumenty 
pochodne, w zdywersyfikowany 
portfel akcji i podobnych papierów 
wartościowych spółek z całego 
świata.  

Fundusz może w sposób elastyczny 
zajmować długie i krótkie pozycje 
za pośrednictwem instrumentów 
pochodnych. W przypadku długich 
pozycji Fundusz koncentruje się na 
spółkach posiadających pewną 
charakterystykę „wartościową”. 
Wartość ocenia się przez pryzmat 
wskaźników takich jak przepływy 
pieniężne, dywidendy oraz zyski 
dla identyfikacji papierów 
wartościowych, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami są 
niedoszacowane przez rynek. W 
przypadku krótkich pozycji 
Fundusz koncentruje się na 
spółkach posiadających słabą 
charakterystykę „jakościową”. 
Jakość ocenia się przez pryzmat 
wskaźników, takich jak 
rentowność, stabilność, siła 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia 
wzrostu wartości kapitału i 
bieżącego dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z 
indeksu MSCI AC World (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne 
papiery wartościowe spółek z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie 
swoich aktywów w 
zdywersyfikowany portfel akcji i 
podobnych papierów 
wartościowych spółek z całego 
świata. 

Fundusz koncentruje się na 
spółkach posiadających pewną 
charakterystykę „wartościową”. 
Wartość ocenia się przez pryzmat 
wskaźników takich jak przepływy 
pieniężne, dywidendy oraz zyski 
dla identyfikacji papierów 
wartościowych, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami są 
niedoszacowane przez rynek. 

Fundusz może również inwestować 
do jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze 
inwestycyjne, warranty i inwestycje 
na rynku pieniężnym oraz posiadać 
środki pieniężne.  

Fundusz może stosować 
instrumenty pochodne w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 



Strona 4 z 8 

finansowa i zarządzanie firmą. 

Fundusz może również inwestować 
do jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze 
inwestycyjne, warranty i inwestycje 
na rynku pieniężnym oraz posiadać 
środki pieniężne. 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym 
swapy total return), długie i krótkie 
pozycje, w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia 
ryzyka lub bardziej efektywnego 
zarządzania Funduszem. Jeżeli 
Fundusz korzysta ze swapów total 
return na akcje i kontraktów na 
różnice, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz 
może inwestować zgodnie ze 
swoim celem inwestycyjnym i 
polityką inwestycyjną. 
W szczególności swapy total return 
i kontrakty różnic kursowych mogą 
służyć do uzyskiwania długiej 
i krótkiej ekspozycji albo do 
zabezpieczania ekspozycji na akcje 
i podobne papiery wartościowe. 
Ekspozycja brutto z tytułu swapów 
total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 210% i 
powinna pozostawać w przedziale 
od 50% do 150% wartości aktywów 
netto. W pewnych okolicznościach 
proporcja ta może być wyższa.  

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest 
przekroczenie stopy zwrotu z 
indeksu MSCI AC World (Net TR), 
oraz porównywać z indeksem oraz 
indeksem MSCI World (Net TR). 
Oczekuje się, że spektrum 
inwestycji Funduszu będzie istotnie 
pokrywało się ze składnikami 
docelowego i porównawczego 
wskaźnika referencyjnego. 
Porównawczy wskaźnik 
referencyjny jest uwzględniany 

zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
jakim jest przekroczenie stopy 
zwrotu z indeksu MSCI AC World 
(Net TR), oraz porównywać z 
indeksem MSCI AC World Value 
(Net TR) oraz indeksem MSCI 
World (Net TR). Oczekuje się, że 
spektrum inwestycji Funduszu 
będzie istotnie pokrywało się ze 
składnikami docelowego i 
porównawczego wskaźnika 
referencyjnego. Porównawcze 
wskaźniki referencyjne są 
uwzględniane wyłącznie w celu 
porównania wyników i nie mają 
żadnego wpływu na sposób, w jaki 
Zarządzający inwestycjami 
inwestuje aktywa Funduszu. 
Zarządzający inwestycjami 
inwestuje w sposób uznaniowy i 
nie istnieją ograniczenia co do 
zakresu, w jakim portfel i wyniki 
Funduszu mogą odbiegać od 
docelowych lub porównawczych 
wskaźników referencyjnych. 
Zarządzający inwestycjami będzie 
inwestować w spółki lub sektory 
nieuwzględnione w docelowych 
lub porównawczych wskaźnikach 
referencyjnych 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. Każdy z porównawczych 
indeksów referencyjnych został 
wybrany, ponieważ Zarządzający 
inwestycjami uważa, że indeks 
referencyjny jest odpowiedni do 
celów porównawczych wyników, 
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wyłącznie w celu porównania 
wyników i nie ma żadnego wpływu 
na sposób, w jaki Zarządzający 
inwestycjami inwestuje aktywa 
Funduszu. Zarządzający 
inwestycjami inwestuje w sposób 
uznaniowy i nie istnieją 
ograniczenia co do zakresu, w 
jakim portfel i wyniki Funduszu 
mogą odbiegać od docelowych lub 
porównawczych wskaźników 
referencyjnych. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w 
spółki lub sektory nieuwzględnione 
w docelowych lub porównawczych 
wskaźnikach referencyjnych 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. Porównawczy wskaźnik 
referencyjny został wybrany, 
ponieważ Zarządzający 
inwestycjami uważa, że wskaźnik 
referencyjny jest odpowiedni do 
celów porównania wyników, biorąc 
pod uwagę cel inwestycyjny i 
politykę inwestycyjną Funduszu. 

biorąc pod uwagę cel inwestycyjny 
i politykę inwestycyjną Funduszu. 

Ogólna metoda obliczania 
ekspozycji i poziom 
dźwigni 

Metoda względnej wartości 
zagrożonej (VaR). 

200% aktywów netto ogółem. 

Planowana dźwignia finansowa 
może być wyższa w okresie 
większej zmienności rynków, co 
może wpływać na wartość pozycji 
utrzymywanych przez Fundusz w 
instrumentach pochodnych. 

Metoda zaangażowania. 

Zarządzający 
inwestycjami 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Syntetyczny wskaźnik 
ryzyka i zwrotu (SRRI) 

Kategoria 6 Kategoria 6 
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Informacje na temat 
ryzyka zawarte w KIID 

Ryzyko walutowe: Fundusz może 
odnotować straty z powodu zmian 
kursów walut obcych. 

Ryzyko dotyczące rynków 
wschodzących i granicznych: 
Rynki wschodzące, a w 
szczególności rynki graniczne, w 
porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi na ogół niosą większe 
ryzyko polityczne, prawne, 
związane z kontrahentami, 
operacyjne oraz ryzyko utraty 
płynności. 

Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz 
może nie być w stanie sprzedać 
papieru wartościowego za jego 
pełną wartość lub może nie być w 
stanie w ogóle go sprzedać. Może 
to wpływać na wyniki i może 
skutkować odroczeniem lub 
zawieszeniem umorzeń jednostek 
uczestnictwa przez fundusz. 

Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym te związane z 
przechowywaniem aktywów, mogą 
ulec usterce. Może to spowodować 
straty dla funduszu. 

Ryzyko związane z 
efektywnością; Cele inwestycyjne 
wyrażają zamierzony rezultat, lecz 
nie ma gwarancji, że taki rezultat 
zostanie osiągnięty. W zależności 
od warunków rynkowych i 
warunków makroekonomicznych, 
realizacja celów inwestycyjnych 
może stać się niezwykle trudna do 
osiągnięcia. 

IBOR: Rezygnacja rynków 
finansowych ze stosowania 
międzybankowych stawek 
depozytowych (stawki IBOR) na 
rzecz referencyjnych stawek 
alternatywnych może wpłynąć na 
wycenę pewnych utrzymywanych 
aktywów i zachwiać płynność 
niektórych instrumentów. Może to 
wpływać na wynik inwestycyjny 
funduszu. 

Ryzyko instrumentów 
pochodnych: Instrument 

Ryzyko walutowe: Fundusz może 
odnotować straty z powodu zmian 
kursów walut obcych. 

Ryzyko dotyczące rynków 
wschodzących i granicznych: 
Rynki wschodzące, a w 
szczególności rynki graniczne, w 
porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi na ogół niosą większe 
ryzyko polityczne, prawne, 
związane z kontrahentami, 
operacyjne oraz ryzyko utraty 
płynności. 

Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz 
może nie być w stanie sprzedać 
papieru wartościowego za jego 
pełną wartość lub może nie być w 
stanie w ogóle go sprzedać. Może 
to wpływać na wyniki i może 
skutkować odroczeniem lub 
zawieszeniem umorzeń jednostek 
uczestnictwa przez fundusz. 

Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym te związane z 
przechowywaniem aktywów, mogą 
ulec usterce. Może to spowodować 
straty dla funduszu. 

Ryzyko związane z 
efektywnością; Cele inwestycyjne 
wyrażają zamierzony rezultat, lecz 
nie ma gwarancji, że taki rezultat 
zostanie osiągnięty. W zależności 
od warunków rynkowych i 
warunków makroekonomicznych, 
realizacja celów inwestycyjnych 
może stać się niezwykle trudna do 
osiągnięcia. 

IBOR: Rezygnacja rynków 
finansowych ze stosowania 
międzybankowych stawek 
depozytowych (stawki IBOR) na 
rzecz referencyjnych stawek 
alternatywnych może wpłynąć na 
wycenę pewnych utrzymywanych 
aktywów i zachwiać płynność 
niektórych instrumentów. Może to 
wpływać na wynik inwestycyjny 
funduszu. 

Ryzyko instrumentów 
pochodnych: Instrument 
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pochodny może nie przynosić 
wyników zgodnych z 
oczekiwaniami, co może skutkować 
stratami większymi niż koszt 
instrumentu pochodnego oraz 
wygenerowaniem straty dla 
funduszu. Fundusz może również 
inwestować w instrumenty 
pochodne, łącznie z krótką 
sprzedażą oraz zastosowaniem 
dźwigni w celu osiągnięcia zysku. 
W momencie, gdy wartość aktywa 
ulega zmianie, wartość 
instrumentu pochodnego 
opartego na tym aktywie może 
ulec o wiele większej zmianie. 
Może to skutkować stratami 
większymi, niż wkład poniesiony na 
inwestycję w aktywo bazowe. 

pochodny może nie przynosić 
wyników zgodnych z 
oczekiwaniami, co może skutkować 
stratami większymi niż koszt 
instrumentu pochodnego oraz 
wygenerowaniem straty dla 
funduszu. Fundusz może również 
inwestować w instrumenty 
pochodne, łącznie z krótką 
sprzedażą oraz zastosowaniem 
dźwigni w celu osiągnięcia zysku. 
W momencie, gdy wartość aktywa 
ulega zmianie, wartość 
instrumentu pochodnego 
opartego na tym aktywie może 
ulec o wiele większej zmianie. 
Może to skutkować stratami 
większymi, niż wkład poniesiony na 
inwestycję w aktywo bazowe. 

Profil typowego 
Inwestora 

Fundusz może być odpowiedni dla 
inwestorów, którzy są 
zainteresowani długoterminowym 
potencjałem wzrostu oferowanym 
przez inwestycje w akcje. 

Fundusz może być odpowiedni dla 
inwestorów, którzy są 
zainteresowani długoterminowym 
potencjałem wzrostu oferowanym 
przez inwestycje w akcje. 

Kategoria funduszu Fundusz jest sklasyfikowany jako 
„fundusz akcji stosujący analizę 
ilościową”. QEP oznacza ilościowe 
produkty kapitałowe (ang. 
Quantitative Equity Products). 

Fundusz jest sklasyfikowany jako 
„fundusz akcji stosujący analizę 
ilościową”. QEP oznacza ilościowe 
produkty kapitałowe (ang. 
Quantitative Equity Products). 

Waluta funduszu USD USD 

Data wprowadzenia 6 lutego 2014 r. 29 października 2004 r. 

Wielkość Funduszu (stan 
na koniec marca 2021 r.) 

17 mln USD 717 mln USD 

Termin składania zleceń 
oraz terminy rozliczeń 
zleceń subskrypcji i 
umorzenia  

Zlecenia muszą dotrzeć do HSBC 
przed godziną 13:00 czasu 
obowiązującego w Luksemburgu 
w poprzednim dniu transakcyjnym, 
tak aby mogły zostać zrealizowane 
w danym dniu transakcyjnym. 

Zlecenia subskrypcji i umorzenia 
podlegają rozliczeniu w terminie 
trzech dni roboczych od dnia 
transakcyjnego. 

Zlecenia muszą dotrzeć do HSBC 
przed godziną 13:00 czasu 
obowiązującego w Luksemburgu 
w dniu transakcyjnym, żeby mogły 
zostać zrealizowane tego dnia. 

Zlecenia subskrypcji i umorzenia 
podlegają rozliczeniu w terminie 
trzech dni roboczych od dnia 
transakcyjnego. 

Opłata wstępna Jednostki uczestnictwa klasy A: Do 
5%  

Jednostki uczestnictwa klasy C: Do 
1%  

Jednostki uczestnictwa klasy A: Do 
5%  

Jednostki uczestnictwa klasy C: Do 
1%  
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Jednostki uczestnictwa klasy I: Brak 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: 
Brak  

Jednostki uczestnictwa klasy I: Brak 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: 
Brak  

Opłaty za zarządzanie 
według klasy jednostek 
uczestnictwa 

Jednostki uczestnictwa klasy A: 
1,75% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy C: 
0,75% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy I: 
0,00% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: Do 
0,75% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy A: 
1,25% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy C: 
0,65% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy I: 
0,00% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: Do 
0,65% rocznie  

Bieżące opłaty według 
klasy jednostek 
uczestnictwa (stan na 
koniec grudnia 2020 r.) 

Jednostki uczestnictwa klasy A: 
2,14% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy C: 
1,09% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy I: 
0,11% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: 
1,17% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy A: 
1,61% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy C: 
0,86% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy I: 
0,08% rocznie 

Jednostki uczestnictwa klasy IZ: 
0,72% rocznie  

Szczegóły opłaty za 
wyniki 

Brak Brak 

Szczegóły klas jednostek uczestnictwa Schroder International Selection Fund - QEP Global Value Plus 

Klasa jednostek uczestnictwa  Klasa Acc lub Dis Waluta ISIN 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Accumulation  USD LU1019481297 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Distribution USD LU1019481370 

Schroder ISF QEP Global Value Plus C Accumulation USD LU1019481453 

Schroder ISF QEP Global Value Plus I Accumulation USD LU1019481537 

Schroder ISF QEP Global Value Plus AUD I Accumulation AUD LU1019482261 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Accumulation EUR LU1019481610 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Accumulation EUR LU1019481701 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR I Accumulation EUR LU1019481883 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR IZ Distribution EUR LU1807191991 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Accumulation GBP LU1019481966 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Distribution GBP LU1019482188 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP I Accumulation GBP LU1019482006 

 


