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18 maja 2021 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Focus („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że w dniu 21 czerwca 2021 r. („Data wejścia w życie”) zmianie ulegną nazwa i cel 
inwestycyjny oraz polityka Funduszu, a opłata za wyniki zostanie zniesiona. 

Uzasadnienie 

Strategia Funduszu skupia się na europejskich spółkach opartych na innowacjach, które są liderami 
rynkowymi w swoich dziedzinach. Zarządzający inwestycjami uważa, że produkty i usługi tych firm pomogą 
rozwiązać wiele problemów, z którymi w nadchodzących dekadach będą borykać się osoby fizyczne, 
społeczności i firmy. Aby to odzwierciedlić, nazwa funduszu i jego polityka inwestycyjna ulegną zmianie.  

Ponadto opłata za wyniki Funduszu zostanie zniesiona.  

Zmiana nazwy 

Nową nazwą Funduszu będzie Schroder International Selection Fund – European Innovators, która 
odzwierciedla orientację Funduszu.  

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 Europe (Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe europejskich spółek. 
 
Polityka inwestycyjna  
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w 
skoncentrowany portfel akcji i podobnych papierów wartościowych europejskich spółek. Fundusz 
będzie zwykle utrzymywał w portfelu akcje nie więcej niż 35 spółek. 
 
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 stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem“. 

na nowe brzmienie: 

„Cel inwestycyjny  
 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI Europe (Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe europejskich spółek, które przyczyniają się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ (CZR ONZ) oraz zostaną uznane przez Zarządzającego inwestycjami 
za inwestycje zrównoważone. 
 
Polityka inwestycyjna  
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje 75% swoich aktywów w inwestycje zrównoważone, tj. 
w przedsiębiorstwa przyczyniające się do realizacji jednego lub wielu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, stosując oparte na innowacjach podejście naukowe lub inżynieryjne (więcej informacji 
znajduje się w sekcji „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 nie wyrządzają istotnych szkód środowiskowych lub społecznych i 
stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, określone przez kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Charakterystyka funduszu”).  
 
Fundusz może inwestować w spółki, które zdaniem Zarządzającego inwestycjami poprawią swoje 
praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju w rozsądnym terminie, zazwyczaj w okresie do dwóch 
lat. 
 
Zarządzający inwestycjami może również współpracować z przedsiębiorstwami trzymanymi w 
portfelu Funduszu w celu wyeliminowania zidentyfikowanych słabych obszarów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. 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 będzie inwestował co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji 
i podobnych papierów wartościowych spółek europejskich. Oznacza to zwykle utrzymywanie w 
portfelu akcji mniej niż 30 spółek. 
 
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 EUR LU0591897516 

A Distribution EUR LU1817472001 

B Accumulation EUR LU2305367166 

C Accumulation EUR LU0591897862 

C Distribution EUR LU1817472423 

E Accumulation EUR LU1577467829 

I Accumulation EUR LU0591898084 

IZ Accumulation EUR LU2016215696 

S Distribution EUR LU1817472936 

Z Accumulation EUR LU0966865528 

A Distribution GBP LU1817473744 

C Distribution GBP LU1817474478 

E Accumulation GBP LU1577468124 

S Distribution GBP LU1817474809 

Z Accumulation GBP LU1577468710 

A Distribution Hedged GBP LU1817475525 

C Distribution Hedged GBP LU1817476507 

 

 


