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Szanowni Państwo, 

Ważne zmiany w zakresie naszej działalności jako agenta transferowego 

W związku z niedawno przeprowadzonym  przeglądem działalności agenta transferowego („AT”) w całej 
grupie Schroders ,podjęto decyzję o przeniesieniu naszej działalności AT do HSBC France, Oddziału w 
Luksemburgu („HSBC”).  

HSBC świadczący kompleksowe usługi na rzecz funduszy inwestycyjnych, jest  strategicznym i długoletnim 
partnerem Schroders . Podjęta decyzja rozszerzy współprace z HSBC w sferze obsługi funduszy na skalę 
globalną, co wpłynie na zwiększenie spójności w zarządzaniu oferowanymi usługami i zapewni wartość 
dodatnią dla naszych klientów.  

Przeniesienie działalności AT do HSBC przez Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”), 
spółkę zarządzającą funduszem(-ami), w który(-e) Państwo zainwestowali, nastąpi ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2019 r. HSBC będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na tych samych co dotychczas zasadach, 
określonych w Polityce prywatności Schroders, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 
www.schroders.com/en/privacy-policy. 

Przeniesienie działalności AT nie wpłynie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, na ich strukturę opłat 
ani na własność Państwa jednostek uczestnictwa, w związku z czym niniejsze zawiadomienie ma charakter 
czysto informacyjny. W odpowiedzi na zawiadomienie inwestor nie musi podejmować żadnych czynności. 
Koszty wprowadzenia zmiany, w tym koszty komunikacji z organem nadzoru i inwestorami, nie będą 
obciążać inwestorów. 

Dotychczasowe dane kontaktowe pozostają bez zmian. 
 
Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejących elektronicznych kanałach transakcyjnych. 
 
Więcej informacji na temat wpływu przeniesienia działalności można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.schroders.lu 
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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) 341 342 212. 

Z poważaniem 
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