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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 21 юни 2021 г. („Дата на влизане в сила“) името на Фонда ще 
се промени. Освен това сравнителният показател на Фонда се актуализира от индекса US Consumer 
Price плюс 3% на индекса FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, щатски долари). 

Обосновка 

Инвестиционната стратегия на Фонда включва експозиция към сектори, които не се класифицират в 
традиционната дефиниция за „физическо здание“, като например:  
   

- технологии (центрове за данни, комуникационна инфраструктура) 
- инфраструктура (летища, пътища с толтакса) 
- специализирани недвижими имоти (склад за самостоятелно съхранение, лабораторен 

комплекс, отдих и гейминг) 
- специализирано настаняване (хотели, настаняване на студенти, специализирано жилище)  

Промяна на името 

За да отрази това, името на Фонда ще се промени с премахване на препратката за недвижими 
имоти. Няма да има промяна по отношение на начина, по който Фондът се управлява, нито на 
неговия профил на риска.  

Новото име на Фонда ще бъде Schroder International Selection Fund – Global Cities.  

Промяна на сравнителния показател 

Разделът за сравнителния показател, който се съдържа в проспекта на Schroder International Selection 
Fund („Компанията“), се променя от: 

„Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен 
показател, който представлява надвишаване на индекса US Consumer Price плюс 3%, и 
сравняват с индекса FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, щатски долари). Съпоставимият 
сравнителен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение 
към начина, по който Инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. 
Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива до ограничена степен с 
компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър 
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инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда могат да се отклоняват от съпоставимия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в 
съпоставимия сравнителен показател. 

Целевият сравнителен показател е избран, защото целевата доходност на Фонда е да 
надвиши доходността по този сравнителен показател, както е посочено в инвестиционната 
цел. Съпоставимият сравнителен показател е избран, защото инвестиционният мениджър 
счита, че този сравнителен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за 
постигнатите резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда.“ 

На: 

„Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен 
показател, който представлява надвишаване на индекса FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, 
щатски долари). Очаква се инвестиционната вселена на Фонда да се припокрива съществено 
с компонентите на целевия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира 
на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите 
на Фонда могат да се отклоняват от целевия сравнителен показател. Инвестиционният 
мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции. 
Сравнителният показател не взема предвид екологичните и социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на фонда.  

Целевият сравнителен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в 
който е най-вероятно да инвестира Фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на 
доходността, която Фондът цели да предостави.“ 

Всички други ключови характеристики на Фонда ще останат същите.  

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 спирането на сделките на 21 юни 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 спиране на сделките на 21 юни 
2021 г. 
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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 (Европа) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

С уважение, 

 

 

Cecilia Vernerson 
Упълномощен представител 

 

Nirosha Jayawardana 
Упълномощен представител 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

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 

 

 


