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Bästa andelsägare! 

Viktiga ändringar i vår överföringsombudsverksamhet 

Vi utförde nyligen en omfattande granskning av vår överföringsombudsverksamhet i Schroders-koncernen. 
Detta ledde till ett beslut att delegera vår överföringsombudsveksamhet till HSBC France, Luxemburgfilialen 
(”HSBC”). 

HSBC har varit en strategisk partner till Schroders i många år som leverantör av andra fondtjänster. 
Beslutet utvidgar vårt partnerskap med HSBC i vår fondförvaltningsadministration globalt. Målet är att 
hantera våra tjänster på ett konsekvent sätt, vilket i slutändan kommer att ge våra kunder mervärde.  

Delegeringen av överföringsombudsverksamheten från Schroder Investment Management (Europe) 
S.A.(”SIM EU”), förvaltningsbolag för de fonder i vilka du har investerat, till HSBC träder i kraft den 1 juli 
2019. HSBC kommer att behandla dina personuppgifter enligt villkoren i Schroders integritetspolicy, som du 
kan granska på följande webbplats: www.schroders.com/en/privacy-policy. 

Delegeringen av överföringsombudsverksamheten påverkar inte förvaltningen av fondernas investeringar, 
deras avgiftsstrukturer eller ditt ägande av andelar, så detta brev skickas endast i informationssyfte. Du 
behöver inte vidta några åtgärder som svar på detta brev. Kostnaden för denna ändring, inklusive 
myndighetskostnader och kostnader för meddelanden till andelsägare, bärs inte av investerarna. 

Våra kontaktuppgifter ändras enligt följande från och med den 1 juli: 
 
Postadress: HSBC France, Luxemburgfilialen 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxemburg 
 

Telefon: +352 404 646 500 
Fax: +352 263 789 77 

 
Befintliga elektroniska handelskanaler påverkas inte av denna ändring. 

Mer information om effekten av denna delegering finns på vår webbplats: www.schroders.lu 
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Om du har frågor eller vill ha mer information om Schroders produkter är du välkommen att kontakta ditt 
lokala Schroders-kontor, din vanliga professionella rådgivare eller Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. på (+352) 341 342 212 / europeclientservices@schroders.com. 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Firmatecknare 

Chris Burkhardt 
Firmatecknare 

 


