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18 май 2021 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 21 юни 2021 г. инвестиционната цел и инвестиционната 
политика на Фонда ще се променят.  

Обосновка 

Понастоящем инвестиционната цел на Фонда предвижда той да инвестира в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени от компании в Европа. Пазарите с фиксиран доход стават все 
по-глобални, като компании извън Европа издават облигации в европейски валути. Не смятаме, че е 
от полза за Фонда да поддържа структурна насоченост към европейските емитенти на облигации и 
за да запазим гъвкавостта, искаме да дадем възможност на Фонда да инвестира в облигации, 
издадени от компании в цял свят. 
  
Промяна на инвестиционната цел и инвестиционната политика 

Инвестиционната цел и инвестиционната политика на Фонда, които се съдържат в проспекта на 
Schroder International Selection Fund („Дружеството“), ще се променят от: 

„Инвестиционна цел 
 
Фондът цели да осигури растеж на капитала и приходи над индекса ICE BofA Sterling 3-Month 
Government Bill след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, издадени от компании в Европа. 
 
Инвестиционна политика 
 
Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в ценни книжа 
с фиксирана и плаваща лихва, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални 
институции и компании в Европа. 
 
Фондът може да инвестира до 100% от активите си в ценни книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 
 
Фондът може също да потърси до 25% експозиция на конвертируеми облигации и облигации 
с варанти. Експозицията на конвертируеми облигации включва до 10% условни 
конвертируеми облигации. 



Стр. 2 от 4 

 
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 също да инвестира в деривати, за да създава дълги и къси експозиции за 
базовите активи на тези деривати. Фондът може да използва деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.“ 
 
На: 
 
„Инвестиционна цел 
 
Фондът има за цел да осигури растеж на капитала и приход над индекса ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, емитирани от компании в целия 
свят. 
 
Инвестиционна политика 
 
Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в ценни книжа 
с фиксирана и плаваща лихва, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални 
институции и компании в цял свят. 
 
Фондът може да инвестира до 100% от активите си в ценни книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 
Фондът може също да потърси до 25% експозиция на конвертируеми облигации и облигации 
с варанти. Експозицията на конвертируеми облигации включва до 10% условни 
конвертируеми облигации. 
 
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 също да инвестира в деривати, за да създава дълги и къси експозиции за 
базовите активи на тези деривати. Фондът може да използва деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.“ 
 

Промяна на сравнителния показател 

Моля, имайте предвид, че сравнителният показател на Фонда се променя от 3-месечен GBP Libor (или 
алтернативна референтна стойност) на индекса ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Резултатите 
на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който е 
индексът ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Предишният сравнителен показател на Фонда 
беше „междубанков лихвен процент“ (interbank offered rate, IBOR). Тези лихвени проценти са 
предназначени да отразяват средните разходи за някои банки по заеми или получаване на 
необезпечени краткосрочни средства на междубанковия пазар. Вследствие на регулаторното 
развитие използването на такива лихвени проценти като сравнителни показатели постепенно се 
преустановява.  
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Новият сравнителен показател е избран, защото той i) съответства на същността на старите 
сравнителни показатели „IBOR“ и ii) и е създаден от утвърден доставчик.   

Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и не е ограничен до инвестиране в 
съответствие с композицията на сравнителен показател. Целевият сравнителен показател е избран, 
защото целевата доходност на Фонда е да осигури или да надвиши доходността по сравнителния 
показател, както е посочено в инвестиционната цел.  

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. 

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 

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 

 


