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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że w dniu 21 czerwca 2021 r. („Data wejścia w życie”) zmianie ulegnie nazwa 
Funduszu. Ponadto wskaźnik referencyjny Funduszu został zmieniony z amerykańskiego indeksu cen 
konsumpcyjnych plus 3% na indeks FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). 

Uzasadnienie 

Strategia inwestycyjna Funduszu obejmuje ekspozycję na sektory, które nie są sklasyfikowane w ramach 
„tradycyjnej” definicji nieruchomości, takie jak:  
   

- technologia (centra danych, infrastruktura komunikacyjna) 
- infrastruktura (lotniska, drogi płatne) 
- specjalistyczne nieruchomości (własna przestrzeń magazynowa, przestrzeń laboratoryjna, rozrywka i 

gry) 
- specjalistyczne zakwaterowanie (hotele, zakwaterowanie dla studentów, wyspecjalizowane placówki 

mieszkalne)  

Zmiana nazwy 

Aby to odzwierciedlić, nazwa funduszu ulegnie zmianie obejmującej usunięcie odniesienia do 
nieruchomości. Nie nastąpi żadna zmiana w sposobie zarządzania Funduszem ani w jego profilu ryzyka.  

Nową nazwą Funduszu będzie Schroder International Selection Fund – Global Cities.  

Zmiana wskaźnika referencyjnego 

Sekcja dotycząca wskaźnika referencyjnego, która znajduje się w prospekcie emisyjnym Schroder 
International Selection Fund („Spółka”) uległa zmianie z brzmienia: 

„Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest 
przekroczenie wartości amerykańskiego indeksu cen konsumpcyjnych plus 3%, oraz porównywać z 
indeksem FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USD). Porównawczy wskaźnik referencyjny jest 
uwzględniany wyłącznie w celu porównania wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki 
Zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa Funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji 
Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia 
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co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione 
w porównawczym wskaźniku referencyjnym. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany z uwagi na to, że docelowy zwrot Funduszu ma 
zgodnie z celem inwestycyjnym przekroczyć zwrot określony tym wskaźnikiem referencyjnym. 
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”. 

na nowe brzmienie: 

„Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest 
uzyskanie wyższej stopy zwrotu od indeksu FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). Oczekuje się, 
że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia 
co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione 
w docelowym wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych. 
Wskaźnik referencyjny nie uwzględnia cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego 
rozwoju Funduszu (w stosownych przypadkach).  

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”. 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu 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. 

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 LU0224508324 

A1 Accumulation USD LU0224508837 

B Accumulation USD LU0224508597 

C Accumulation USD LU0224508670 

C Distribution USD LU0232938208 

I Accumulation USD LU0224508910 

IZ Accumulation USD LU2016218104 

X Distribution USD LU1406013653 

C Accumulation CHF LU2147986207 

A Accumulation EUR LU0638090042 

A Distribution EUR LU0683716608 

C Accumulation EUR LU2147986389 

Z Accumulation EUR LU2147986462 

Z Distribution EUR LU0968428721 

A Accumulation Hedged EUR LU0224509132 

A1 Accumulation Hedged EUR LU0224509645 

B Accumulation Hedged EUR LU0224509215 

C Accumulation Hedged EUR LU0224509561 

I Accumulation Hedged EUR LU0224509728 

Z Accumulation Hedged EUR LU0968428648 

A Accumulation HKD LU2275660517 

 

 


