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За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват 

27 септември 2021 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Multi-Asset Growth and Income („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че на 29 октомври 2021 г. („Дата на влизане в сила“) във фонда ще 
настъпят следните промени: 

- Целевата волатилност ще бъде премахната от инвестиционната цел на фонда; 
- Ще се добави нов съпоставим сравнителен показател, съставен от следните: 25% от индекса 

MSCI AC World (щатски долари), 25% от Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (щатски 
долари), 12,5% от Thomson Reuters Convertible Global Focus (щатски долари) и 37,5% от индекса 
Barclays Global Aggregate Bond (щатски долари); 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. 

Обосновка 

Премахването на диапазона на волатилност от 6% – 12% на година и използването вместо това на 
базиран на пазара инструмент за сравнение за анализ на риска осигурява повече яснота около 
профила на очаквания риск. Вярваме, че базиран на пазара инструмент за сравнение осигурява 
повече контекст в сравнение с един не толкова информативен абсолютен процентов диапазон.  

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. 

Промяна на инвестиционната цел 

Инвестиционната цел на фонда, която се съдържа в проспекта на Schroder International Selection Fund 
(„Компанията“), ще се промени от: 

„Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на капитала и доход за период от три до пет години след 
приспадане на таксите чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари по 
целия свят. Фондът цели да осигури волатилност (мярка за годишните изменения във 
възвръщаемостта на фонда) от 6 – 12% на година. 

На: 
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„Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на капитала и доход за период от три до пет години след 
приспадане на таксите чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари по 
целия свят. 

Промяна на инвестиционната политика 

От Датата на влизане в сила следното ще бъде добавено към инвестиционната политика на фонда: 
 

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от 25% от индекса MSCI AC World 
(щатски долари), 25% от индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (щатски 
долари), 12,5% от индекса Thomson Reuters Convertible Global Focus (щатски долари) и 37,5% от 
индекса Barclays Global Aggregate Bond (щатски долари) въз основа на критериите за рейтинг 
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.“ 

Промяна на сравнителния показател 

Сравнителният показател на фонда, съдържащ се в проспекта на фонда, ще се промени от Датата на 
влизане в сила от: 

„Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да се оценяват спрямо целевия сравнителен показател, който да 
осигури растеж на капитала и доход и целта за волатилност от 6% – 12% годишно. 

Целевият сравнителен показател е избран, защото целевата доходност на Фонда е да осигури 
доходността по този сравнителен показател, както е посочено в инвестиционната цел. 
Целевата волатилност е избрана, защото инвестиционният мениджър прилага стратегии, 
целящи да предоставят нивото на волатилност, заявено в инвестиционната цел.“ 

На:  

„Сравнителен показател 

„Фондът няма целеви сравнителен показател. Резултатите и волатилността на фонда трябва 
да бъдат оценявани спрямо 25% от индекса MSCI AC World (щатски долари), 25% от индекса 
Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (щатски долари), 12,5% от индекса Thomson 
Reuters Convertible Global Focus (щатски долари) и 37,5% от индекса Barclays Global Aggregate 
Bond (щатски долари). Съпоставимият сравнителен показател е включен само с цел 
сравнение на резултатите и риска 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 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc


Стр. 3 от 6 

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. 
Сравнителният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните 
характеристики или устойчивата цел (според случая) на фонда.“ 

Критерии за устойчивост съгласно SFDR  

От Датата на влизане в сила 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. Вселената, подходяща за инвестиции, се оценява с помощта на редица 
вътрешнофирмени инструменти, както и с външни услуги за оценка. 

Инвестиционният мениджър ще оценява компаниите спрямо различни екологични, 
социални и управленски показатели, вземайки предвид проблеми като климатичните 
промени, екологичните показатели, трудовите стандарти и състава на съвета. 
Инвестиционният мениджър ще решава дали дадена инвестиция отговаря на изискванията 
за включване, като взема предвид цялостна оценка в областта на екологията, социалната 
политика и управлението. Смесеният по отношение на активите характер на фонда означава, 
че инвестиционният мениджър ще анализира оценките в областта на екологията, социалната 
политика и управлението по класове активи като ресурс в алокацията на активите на фонда. 
Инвестиционният мениджър може да избира инвестиции, за които смята, че ще допринесат 
за една или няколко екологични или социални цели, при условие че не вредят значително на 
която и да било друга екологична или социална цел.   

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 
ангажираността с компании са на разположение на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

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. 

Всички други ключови характеристики на фонда ще останат същите. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Пояснение на инвестиционната политика 
 
Фондът може да инвестира в китайски акции от клас А чрез инвестиционните канали, свързващи 
шанхайската с хонконгската фондова борса и шенженската с хонконгската фондова борса. 
Инвестициите се измерват на нетна база, тъй като експозицията може да бъде получена както 
директно, така и индиректно. Макар че Фондът може да използва деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби и по този начин може да получи експозиция към китайските акции от клас 
А, могат да се използват и други методи, например чрез използване на дългови ценни книжа. 
 
За да отразим това, премахнахме позоваване от инвестиционната политика на Фонда, че непряката 
експозиция ще бъде получавана „чрез деривати“.  

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. 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 Дружеството, 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 28 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. 

 
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 USD LU1195516338 

A Distribution USD LU1326303135 

A Distribution USD LU1900986214 

A1 Accumulation USD LU0776416371 

B Accumulation USD LU1236687239 

B Distribution USD LU1236687403 

C Accumulation USD LU0776416538 

I Distribution USD LU2275661911 

IZ Accumulation USD LU2016218013 

U Accumulation USD LU1884790228 

U Distribution USD LU1884790491 

A Distribution AUD Hedged  LU1326303309 

A Distribution AUD Hedged  LU1900986305 

U Distribution AUD Hedged  LU1884790574 

A Accumulation EUR Hedged  LU1062721409 

A Distribution EUR Hedged  LU1732477531 

A1 Accumulation EUR Hedged  LU1062721581 

B Accumulation EUR Hedged  LU1476608713 

B Distribution EUR Hedged  LU1751207934 

C Accumulation EUR Hedged  LU1062721664 

C Distribution EUR Hedged  LU1751208072 

I Accumulation EUR Hedged  LU1195516411 

A Distribution HKD LU1900986487 

A Distribution RMB Hedged  LU1326303481 
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A Distribution RMB Hedged LU1900986560 

A Distribution SGD Hedged LU1326303218 

A Distribution SGD Hedged LU1900986644 

A Distribution ZAR Hedged LU1884790657 

U Distribution ZAR Hedged LU1884790731 

 


