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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че на 29 октомври 2021 г. във фонда ще настъпят следните промени: 

- диапазонът на участията на 30 – 60 компании ще бъде премахнат; и 
- фондът ще включи обвързващи екологични и/или социални характеристики по смисъла на 

член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в 
сектора на финансовите услуги („SFDR“). Подробности за екологичните и/или социалните 
характеристики на фонда, както и за начина, по който той се стреми да ги постигне, ще бъдат 
оповестени в инвестиционната политика на фонда и в нов раздел, наречен „Критерии за 
устойчивост“, в раздела „Характеристики на фонда“ на проспекта. 

Освен това от 1 януари 2022 г. сравнителният показател, използван във връзка с таксата за 
постигнати резултати на фонда и като инструмент за сравнение, ще бъде променен от 3-месечния 
EUR London Interbank Offer Rate Act 360 на Euro Short-Term Rate. 

Обосновка 

Съществуващият диапазон на участията имаше за цел да отразява концентрираната природа на 
портфейла на фонда. Въпреки това стратегията в момента се прилага с по-широк портфейл и затова 
диапазонът ще бъде премахнат, за да се избегне ограничаването на инвестиционния мениджър. 

Вярваме, че включването на фактори за устойчивост в стратегията на фонда е в унисон с 
нарастващото желание сред инвеститорите да влагат парите си в инвестиции, които могат ясно да 
демонстрират техните показатели за устойчивост. 

Съществуващият сравнителен показател за такса за постигнати резултати е „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. Заменящият сравнителен 
показател за таксата за постигнати резултати ще бъде Euro Short-Term Rate. Това е „безрисков лихвен 
процент“ (теоретичната доходност на инвестиция с нулев риск) и такива лихвени проценти са 
препоръчани от регулаторите и централните банки като най-добрите алтернативи на IBOR. 

Промяна на инвестиционната политика 

От 29 октомври 2021 г. инвестиционната политика на фонда, която се съдържа в проспекта на 
Schroder International Selection Fund („Компанията“), ще се промени от: 
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„Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си пряко или 
непряко чрез деривати, в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски 
компании. 

Фондовете Alpha инвестират в компании, за чиято текуща цена на акциите Инвестиционният 
мениджър има силна увереност, че не отразява бъдещите перспективи за този бизнес. 
Фондът обикновено държи 30-60 компании.  

Инвестиционната стратегия на Фонда и използването на деривати може да доведе до 
ситуации, при които се смята за подходящо да се поддържат разумни равнища на парични 
средства и инвестиции на паричния пазар, които може да представляват (по изключение) 
100% от активите на Фонда. Това е ограничено до максимум шест месеца (в противен случай 
Фондът ще бъде ликвидиран). През този период Фондът няма да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете на паричния пазар (MMFR). 

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 и варанти (при спазване на ограниченията, предоставени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати (включително суапове на обща възвръщаемост) с цел 
постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на 
Фонда. Фондът може да има синтетични дълги и къси позиции и може да бъде нетно дълъг 
или къс, когато дългите и къси позиции са комбинирани. Когато фондът използва суапове на 
обща възвръщаемост и договори за разлика, базовите активи се състоят от инструменти, в 
които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си 
политика. По-конкретно, суаповете на обща възвращаемост и договорите за разлика могат да 
се използват за постигане на дълга и къса експозиция или за хеджиране на експозиция за 
дялови и свързани с дялово участие ценни книжа. Брутната експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост и договорите за разлика няма да надвишава 250% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 150% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства този дял 
може да бъде по-висок.“ 

На: 

„Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си пряко или 
непряко чрез деривати, в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски 
компании. 

Фондовете Alpha инвестират в компании, за чиято текуща цена на акциите Инвестиционният 
мениджър има силна увереност, че не отразява бъдещите перспективи за този бизнес.  

Инвестиционната стратегия на Фонда и използването на деривати може да доведе до 
ситуации, при които се смята за подходящо да се поддържат разумни равнища на парични 
средства и инвестиции на паричния пазар, които може да представляват (по изключение) 
100% от активите на Фонда. Това е ограничено до максимум шест месеца (в противен случай 
Фондът ще бъде ликвидиран). През този период Фондът няма да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете на паричния пазар (MMFR). 
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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 и варанти (при спазване на ограниченията, предоставени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати (включително суапове на обща възвръщаемост) с цел 
постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на 
Фонда. Фондът може да има синтетични дълги и къси позиции и може да бъде нетно дълъг 
или къс, когато дългите и къси позиции са комбинирани. Когато фондът използва суапове на 
обща възвръщаемост и договори за разлика, базовите активи се състоят от инструменти, в 
които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си 
политика. По-конкретно, суаповете на обща възвращаемост и договорите за разлика могат да 
се използват за постигане на дълга и къса експозиция или за хеджиране на експозиция за 
дялови и свързани с дялово участие ценни книжа. Брутната експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост и договорите за разлика няма да надвишава 250% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 150% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства този дял 
може да бъде по-висок. 

Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на 
рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече информация за 
инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над 
лимитите, посочени в „Информация за устойчивост“ на уебсайта на фонда, достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.“ 

Критерии за устойчивост съгласно SFDR  

От 29 октомври 2021 г. следният раздел ще бъде добавен към подробностите за фонда в проспекта 
на Компанията, за да опише как ще се стреми да постигне екологичните и/или социалните 
характеристики на фонда: 

„Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага критерии за управление и устойчивост при избора на 
инвестиции за фонда. 

Компаниите в инвестиционната вселена се оценяват според своя управленски, екологичен и 
социален профил по редица фактори. Този анализ е комбинация от качествени и 
количествени данни, получени от вътрешнофирмените инструменти за устойчивост на 
Schroders и собствените проучвания и анализи на инвестиционния мениджър.  

Тези фактори се считат като част от процеса на вземане на инвестиционните решения, за да 
се определи кои компании инвестиционният мениджър ще включи във фонда.  

Източниците на информация, използвани за извършване на анализа, включват информация, 
предоставена от компаниите, като например отчети за устойчивост на компанията и други 
приложими материали на компанията, както и вътрешнофирмени инструменти за 
устойчивост на Schroders и данни на трети страни. 

Повече подробности за подхода на Инвестиционния мениджър към устойчивостта и 
ангажирането му с компании са на разположение на уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Инвестиционният мениджър гарантира, че най-малко: 

– 90% от дяловите ценни книжа, емитирани от големи компании със седалище в развити 
държави; ценни книжа с фиксирана или плаваща лихва, както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг от инвестиционен клас; и държавен дълг, емитиран от развитите 
държави; и 

– 75% от дяловите ценни книжа, емитирани от големи компании със седалище в развиващи 
се държави; дялови ценни книжа, емитирани от малки и средни компании; ценни книжа с 
фиксирана или плаваща лихва, както и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг с 
висока доходност; и държавен дълг, емитиран от развиващите се държави, 

държани в портфейла на фонда, се оценяват спрямо критериите за устойчивост. За целите на 
този тест малки компании са тези с пазарна капитализация под 5 милиарда евро, средни 
компании са тези между 5 милиарда и 10 милиарда евро, а големи компании са тези над 10 
милиарда евро.“ 

Промяна на сравнителния показател за таксата за постигнати резултати 

 
От 1 януари 2022 г. разделът за такса за постигнати резултати на фонда, който се съдържа в 
проспекта на компанията, ще се промени от: 
 

„20% от превишаването на плануваните резултати спрямо 3-месечен EUR London Interbank 
Offer Rate Act 360 според принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно 
методологията в раздел 3.1. Таксата за постигнати резултати ще се прилага за всички класове 
акции с изключение на акции I“ 

На  

„20% от превишаването на плануваните резултати спрямо Euro Short-Term Rate според 
принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно методологията в раздел 3.1. 
Таксата за постигнати резултати ще се прилага за всички класове акции с изключение на 
акции I“ 

Промяна на съпоставимия сравнителен показател 

От 1 януари 2022 г. Euro Short-Term Rate ще замести 3-месечния EUR London Interbank Offer Rate Act 
360 като съпоставим сравнителен показател 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 28 октомври 2021 г. (31 декември 2021 г. за промени 
на таксата за постигнати резултати и съпоставимия сравнителен показател). 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 
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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 28 октомври 2021 г. (31 декември 2021 г. за промени на таксата за постигнати резултати и 
съпоставимия сравнителен показател). 

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. 

 
Съвет на директорите 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation EUR LU1046234768 

A Distribution EUR LU1933819440 

B Accumulation EUR LU1046234842 

C Accumulation EUR LU0995125985 

C Distribution EUR LU1651856921 

E Accumulation EUR LU1056829218 

I Accumulation EUR LU1388563725 

IZ Accumulation EUR LU2016215183 

C Accumulation CHF Hedged LU1640503279 

C Accumulation GBP Hedged LU0995126108 

A Accumulation USD Hedged LU1065104314 

A1 Accumulation USD Hedged LU1067354842 

B Accumulation USD Hedged LU1067351400 

C Accumulation USD Hedged LU0995126363 

C Distribution USD Hedged LU1651856848 

 

 

 

 


