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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Commodity („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że planowana dźwignia finansowa Funduszu ulegnie zmianie ze skutkiem od 
dnia 21 czerwca 2021 roku („Data wejścia w życie”).  

Uzasadnienie 

Poziom planowanej dźwigni finansowej ulegnie zmianie, aby umożliwić zespołowi inwestycyjnemu 
zajmowanie większych aktywnych pozycji w stosunku do wskaźnika referencyjnego Funduszu.  

Zmiana planowanej dźwigni finansowej 

Sekcja zatytułowana „Planowana dźwignia finansowa”, która znajduje się w prospekcie emisyjnym Schroder 
International Selection Fund („Spółka”) ulegnie zmianie z brzmienia: 

„Planowana dźwignia finansowa 

250%” 

na nowe brzmienie: 

„Planowana dźwignia finansowa 

450%” 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym jego profil ryzyka, pozostaną bez zmian.  

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. 
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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 LU1983299592 

A1 Accumulation USD LU2274224083 

B Accumulation USD LU2274224166 

C Accumulation USD LU2274224240 

E Accumulation USD LU2274224323 

I Accumulation USD LU2274224596 

S Distribution USD LU2289882511 

E Accumulation Hedged CHF LU2274224679 

E Accumulation Hedged EUR LU2274224752 

S Distribution Hedged EUR LU2289882784 

E Accumulation Hedged GBP LU2274224836 

S Distribution Hedged GBP LU2289882867 

A Accumulation Hedged PLN LU2305367083 

 


