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Уважаеми акционери,  

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Global Credit Income („Фондът“). Промени 
в политиката на разпределение за определени класове акции („Класовете акции“) 

Пишем Ви с цел да Ви информираме, че след скорошен преглед решихме да променим политиката 
на разпределение за някои от Класовете акции на фонда. Засегнатите Класове акции са изброени в 
приложението към това писмо. Изплатените количества ще намалеят, но честотата на 
разпределение на Класовете акции няма да се промени. Промяната ще влезе в сила за 
разпределението, което трябва да бъде изплатено на 30 ноември 2021 г. („Датата на влизане в сила“), 
и ще се прилага за всички следващи разпределения. 

Както е оповестено в проспекта на Компанията, периодично ще преглеждаме Класовете акции с 
фиксирано разпределение и си запазваме правото да правим промени. Например, ако доходът от 
инвестиция след начисляване на разходите е по-голям от целево фиксираната сума за 
разпределение, може да декларираме да се разпредели по-голяма сума. По същия начин ние може 
да сметнем за уместно да се декларират дивиденти, по-ниски от целево фиксираната сума за 
разпределение. 
 
Таксите на Класа акции остават непроменени, а разходите за осъществяване на тези промени, 
включително разходите за регулаторни въпроси и комуникация с акционерите, ще бъдат поети от 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., което е управляващото дружество на Компанията.  
 
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 или 
класове акции на Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко 
време до и включително на датата на спиране на сделките 17 ноември 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, посочено по-горе. 

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, посетете www.schroders.com или се свържете 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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С уважение, 

Съвет на директорите 
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Приложение  
Списък на Класовете акции с промени в политиките на разпределение в Schroder International Selection Fund 
 

Фонд Клас акции Валута на 
клас акции 

Текуща политика на 
разпределение на 

година 

Бъдеща политика на 
разпределение на 

година 

ISIN 

Schroder ISF Global Credit Income A Distribution  USD 
Месечно фиксирани 

4,75% 
Месечно фиксирани 

4,50% 
LU1514167136 

Schroder ISF Global Credit Income A1 Distribution USD 
Месечно фиксирани 

4,75% 
Месечно фиксирани 

4,50% 
LU1933819796 

Schroder ISF Global Credit Income C Distribution USD 
Месечно фиксирани 

4,75% 
Месечно фиксирани 

4,50% 
LU1514167219 

Schroder ISF Global Credit Income I Distribution USD 
Месечно фиксирани 

4,75% 
Месечно фиксирани 

4,50% 
LU1514167482 

Schroder ISF Global Credit Income, хеджиран към 
AUD 

A Distribution Hedged AUD 
Месечно фиксирани 

4,75%* 
Месечно фиксирани 

4,50%* 
LU1514168969 

Schroder ISF Global Credit Income HKD A Distribution HKD 
Месечно фиксирани 

4,75% 
Месечно фиксирани 

4,50% 
LU1514167649 

Schroder ISF Global Credit Income, хеджиран към 
RMB 

A Distribution Hedged CNY 
Месечно фиксирани 

4,75%* 
Месечно фиксирани 

4,50%* 
LU1514169009 

Schroder ISF Global Credit Income, хеджиран към 
ZAR 

A Distribution Hedged ZAR 
Месечно фиксирани 

4,75%* 
Месечно фиксирани 

4,50%* 
LU1884787869 

 
* Това се отнася за премията или отбива, които може да се приложат към разпределението. Разпределенията може да включват премия, когато лихвеният процент на валутно 
хеджиран клас акции е по-висок от лихвения процент по базовата валута на фонда. Съответно, когато лихвеният процент на валутно хеджиран клас акции е по-нисък от лихвения 
процент по базовата валута на фонда, към дивидента може да бъде приложен отбив. Нивото на премията или отбива се определя от разликите в лихвените проценти и не е част от 
инвестиционната цел или инвестиционната политика на фонда. 


