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18 maja 2021 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że w dniu 21 czerwca 2021 r. cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu 
ulegną zmianie.  

Uzasadnienie 

Cel inwestycyjny Funduszu przewiduje obecnie inwestycje w papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez przedsiębiorstwa w Europie. Rynki instrumentów o stałym dochodzie 
stają się coraz bardziej globalne, a przedsiębiorstwa spoza Europy emitują obligacje w europejskich 
walutach. Nie uważamy, aby Funduszowi korzyści przynosiło utrzymywanie strukturalnej stronniczości 
wobec emitentów obligacji europejskich i w celu zachowania elastyczności chcemy umożliwić Funduszowi 
inwestowanie w obligacje emitowane przez spółki z całego świata. 
  
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 i dochodu przewyższającego wartość 
indeksu ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu 
emitowane przez spółki z Europy. 
 
Polityka inwestycyjna 
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu i emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. 
 
Fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 
Fundusz może także uzyskać maksymalnie 25% ekspozycję na obligacje zamienne oraz obligacje z 
warrantami. Ekspozycja na obligacje zamienne obejmuje do 10% w warunkowych obligacjach 
zamiennych. 
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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 także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej 
ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. 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 i bieżącego dochodu przewyższającego 
stopę zwrotu z indeksu ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z całego świata. 
 
Polityka inwestycyjna 
 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. 
 
Fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 
Fundusz może także uzyskać maksymalnie 25% ekspozycję na obligacje zamienne oraz obligacje z 
warrantami. Ekspozycja na obligacje zamienne obejmuje do 10% w warunkowych obligacjach 
zamiennych. 
 
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 także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej 
ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z 
instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub 
efektywniejszego zarządzania Funduszem”. 
 

Zmiana wskaźnika referencyjnego 

Należy pamiętać, że wskaźnik referencyjny Funduszu uległ zmianie z 3-miesięcznej stopy LIBOR GBP (lub 
alternatywnej stopy referencyjnej) na indeks ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Wyniki Funduszu 
należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill. Poprzednim wskaźnikiem referencyjnym Funduszu była „międzybankowa stopa 
oferowana” („IBOR”). Stopy te mają odzwierciedlać średni koszt, po jakim niektóre banki pożyczają lub 
pozyskują niezabezpieczone krótkoterminowe fundusze na rynku międzybankowym. W następstwie zmian 
regulacyjnych stopniowo wycofuje się stosowanie takich stóp jako wskaźników referencyjnych.  



Strona 3 z 4 

Nowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ i) odpowiada tenorowi dawnych wskaźników 
referencyjnych „IBOR”, oraz II) jest generowany przez ugruntowanego dostawcę.   

Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie 
zgodnie ze składem wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik referencyjny został wybrany z uwagi na to, że 
docelowy zwrot Funduszu ma zgodnie z celem inwestycyjnym osiągnąć albo przekroczyć zwrot określony 
wskaźnikiem referencyjnym.  

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 zamiany 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 

C Distribution GBP LU0995123931 

C Accumulation GBP LU0995124079 

S Accumulation GBP LU1365048609 

S Distribution GBP LU1046233950 

Y Accumulation GBP LU1309081955 

C Distribution EUR LU0995124152 

A Accumulation Hedged EUR LU1046235732 

A Distribution Hedged EUR LU1046236037 

B Accumulation Hedged EUR LU1046235815 

B Distribution Hedged EUR LU1046236110 

C Accumulation Hedged EUR LU1046235906 

C Distribution Hedged EUR LU0995124236 

I Accumulation Hedged EUR LU1406013810 

S Distribution Hedged EUR LU1365048864 

C Accumulation Hedged SEK LU1388564616 

C Distribution Hedged SEK LU1421270759 

A Distribution Hedged USD LU1365048948 

C Distribution Hedged USD LU0995846705 

S Distribution Hedged USD LU1087978430 

 


