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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че разрешената експозиция на фонда към китайски A-акции ще се 
увеличи от по-малко от 30% от активите му (на нетна база) до по-малко от 50% от активите му (на 
нетна база), считано от 1 ноември 2021 г. След тази корекция фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и може да инвестира по-малко от 50% от активите си (на нетна 
база) директно или индиректно (например чрез бележки за участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; схемата Renminbi Qualified 
Institutional Investor („RQFII“); и регулирани пазари. 

През последните години Китай заема по-голям дял в сравнителния показател на фонда, като е 
необходима по-разширена експозиция, за да се заемат по-големи позиции.  

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 
Schroder International Selection Fund („Компанията“) преди влизане в сила на промените, може да го 
направите по всяко време до и включително на датата на спиране на сделките 29 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  29 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. 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции на фонда, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation  USD LU0244354667 

A Distribution USD LU2369846212 

A1 Accumulation USD LU0244355631 

B Accumulation USD LU0244354824 

C Accumulation USD LU0244355391 

D Accumulation USD LU0348431122 

I Accumulation USD LU0244355987 

K1 Accumulation USD LU2360046192 

K1 Distribution USD LU2369846303 

A Accumulation CNH Hedged  LU2275663537 

K1 Accumulation CNH Hedged LU2369846642 

A Accumulation EUR LU2345993211 

K1 Accumulation EUR LU2369846725 

IZ Distribution EUR Hedged  LU1732476996 

K1 Distribution GBP Hedged  LU2369846998 

A Accumulation HKD LU0463099449 

A Distribution HKD LU1188198961 

K1 Accumulation HKD LU2369846485 

A Accumulation SGD Hedged LU0326950275 

K1 Accumulation SGD Hedged LU2369846568 

 


