
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Wielkie Księstwo Luksemburga 

 
Tel.: +352 341 342 202 

Faks: +352 341 342 342 
  

www.schroders.com 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202 
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane 
 

28 lutego 2022 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe („Fundusz”) 

Tymczasowe zawieszenie obliczania WAN i transakcji z udziałem jednostek uczestnictwa Funduszu 

Decyzja o zawieszeniu transakcji z udziałem jednostek uczestnictwa Funduszu została podjęta na zalecenie 
spółki zarządzającej, Schroder Investment Management (Europe) S.A., i przekazana depozytariuszowi i 
agentowi transferowemu Spółki, jak również właściwym organom regulacyjnym. 

Działania te podjęto zgodnie z art. 22 statutu Spółki („Statut”) oraz sekcją „Zawieszenia lub odroczenia” 
Prospektu Spółki („Prospekt”), zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie obliczania WAN (oraz zawieszenie 
transakcji), w tym w przypadkach, gdy wycena inwestycji jest niewykonalna lub podlega istotnym zmianom. 

Wszystkie zlecenia transakcji otrzymane po godz. 13:00 w dniu 25 lutego 2022 r. (ostatni dzień transakcyjny 
przed zawieszeniem obliczania WAN i realizacji transakcji) zostały zawieszone i pozostaną zawieszone do 
odwołania („Okres zawieszenia”). Będą one rozpatrywane od pierwszego dnia transakcyjnego Funduszu po 
zakończeniu Okresu zawieszenia, przy czym wartość WAN zostanie obliczona według stanu na ten dzień i 
opublikowana. 

W Okresie zawieszenia inwestorzy mogą wycofywać swoje zlecenia subskrypcji, zamiany lub umorzenia w 
odniesieniu do Funduszu, pod warunkiem że zlecenie zostanie dostarczone przed upływem Okresu 
zawieszenia.   

Będziemy w dalszym ciągu monitorować sytuację rynkową i zarządzać Funduszem zgodnie z jego celami 
inwestycyjnymi w uzasadnionym, możliwym do zrealizowania zakresie. 

Będziemy dążyć do wznowienia realizacji transakcji, jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe, z 
uwzględnieniem najlepszych interesów inwestorów Funduszu. Powiadomimy inwestorów o wszelkich 
dalszych decyzjach podjętych w odniesieniu do Funduszu, w tym o zniesieniu Okresu zawieszenia. Informacje 
dotyczące zawieszenia będą dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: 

https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/schroder-isf/    

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u przedstawiciela Schroders. 
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