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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Asia Pacific ex-Japan Equity („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że nazwa i cel inwestycyjny oraz polityka Funduszu ulegną zmianie ze skutkiem 
od dnia 21 czerwca 2021 roku („Data wejścia w życie”).  

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę rosnący popyt wśród inwestorów, Fundusz będzie nadal inwestował w akcje w regionie 
Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, ale z dodatkowym naciskiem na zrównoważony rozwój. 

Zmiana nazwy 

Nową nazwą Funduszu będzie Schroder International Selection – Sustainable Asian Equity.  

Zmiana celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej 

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu, zawarte w prospekcie informacyjnym Schroder 
International Selection Fund („Spółka”), ulegają zmianie z dotychczasowego brzmienia: 

„Cel inwestycyjny 
 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem 
Japonii). 

 
Polityka inwestycyjna  
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i 
podobne papiery wartościowe spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). 

Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować 
poniżej 30% swoich aktywów (według wartości netto) bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu 
instrumentów pochodnych w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 (z 
zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I). 
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Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, 
obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania Funduszem”. 

na nowe brzmienie: 

„Cel inwestycyjny 
 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI Asia Pacific ex Japan (Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery wartościowe europejskich spółek, które spełniają kryteria 
Zarządzającego inwestycjami w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Polityka inwestycyjna  
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i 
podobne papiery wartościowe spółek na rynkach Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) lub spółki, 
które uzyskują znaczną część swoich przychodów lub zysków z regionu Azji i Pacyfiku.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI Asia 
Pacific (ex-Japan) (Net TR) w oparciu o system ratingowy Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu inwestycyjnego służącego do osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
części „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej 
poziomów wymienionych na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Fundusz inwestuje w spółki, które stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, określone przez 
kryteria oceny Zarządzającego inwestycjami (więcej informacji można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”).  

Zarządzający inwestycjami może również współpracować ze spółkami znajdującymi się w Funduszu 
w celu wyeliminowania zidentyfikowanych słabości w obszarze zrównoważonego rozwoju. Więcej 
informacji na temat podejścia Zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność przedsiębiorstw jest dostępnych na stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej 
niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem: 

– Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; 

– programu kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych posiadających juana 
(„RQFII”), oraz 

– rynków regulowanych. 

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 (z 
zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, 
obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania Funduszem”. 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu pozostaną bez zmian.  
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Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz po zmianach, 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 21 
czerwca 2021 roku. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub przeniesienia 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. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, wcześniejszych od 
terminów wskazanych powyżej. Zaleca się więc sprawdzenie, czy zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym 
terminem składania zleceń, który upływa w dniu 21 czerwca 2021 roku. 

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 

 

 

Cecilia Vernerson 
upoważniona przedstawicielka 

 

Nirosha Jayawardana 
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 LU1725198490 

C Accumulation USD LU1725198656 

I Accumulation USD LU1725198813 

IZ Accumulation USD LU1725199035 

F Accumulation SGD LU2158555461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


