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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – European Value („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че диапазонът на участията на фонда ще се промени от типичните по-
малко от 50 компании на 30 – 70 компании и към инвестиционна политика ще се добави текст, които 
ще описва по-добре ориентираната към стойност стратегия, считано от 11 октомври 2021 г. („Дата на 
влизане в сила“).  

Обосновка 

С течение на времето настоящият диапазон на участията стана неподходящ за една ориентирана 
към стойност стратегия и доведе до много участия, които често бяха близо до или над настоящото 
ниво от 50. Вярваме, че чрез разширяването на диапазона на 30 – 70 компании инвестиционният 
мениджър ще разполага с повече свобода в прилагането на стратегията. Тази промяна ще съгласува 
диапазона на участията с други ориентирани към „стойност“ стратегии, управлявани от екипа за 
Global Value Equity на Schroders. 

Промяна на инвестиционната политика 

От Датата на влизане в сила инвестиционната политика на фонда, която се съдържа в проспекта на 
Schroder International Selection Fund („Компанията“), ще се промени от: 

„Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в 
концентриран набор от дялови ценни книжа на европейски компании. Фондът обикновено 
държи по-малко от 50 компании.  

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други 
ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, 
инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи 
парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление на Фонда.“ 

На 
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„Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в 
концентриран набор от дялови ценни книжа на европейски компании. Фондът обикновено 
държи 30 – 70 компании.  

 

Фондът прилага дисциплиниран инвестиционен подход, ориентиран към стойност, 
стремейки се да инвестира в подбран портфейл от компании, за които инвестиционният 
мениджър смята, че са значително подценени във връзка с потенциала им за дългосрочни 
печалби.  

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други 
ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, 
инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи 
парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление на Фонда. 

 
Всички други ключови характеристики на фонда ще останат същите.  

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders 

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във фонда или прехвърляне към други подфондове на 
Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и 
включително на датата на спиране на сделките 8 октомври 2021 г. Моля, погрижете се Вашата 
инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, 
Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно 
изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, 
въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни 
агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно 
време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при 
тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще бъдат получени от HSBC преди времето за спиране 
на сделките, което е 8 октомври 2021 г. 

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

С уважение, 

 
Съвет на директорите 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промяната 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation  EUR LU0161305163 

A Distribution EUR LU0191612000 

A1 Accumulation EUR LU0161304786 

B Accumulation EUR LU0161305593 

C Accumulation EUR LU0161305759 

C Distribution EUR LU0203349245 

I Accumulation EUR LU0161305916 

IZ Accumulation EUR LU2016215423 

Z Accumulation EUR LU0968427756 

Z Distribution EUR LU0968427830 

A Accumulation SGD Hedged LU1309081286 

A Accumulation USD LU1046231152 

 


