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R.C.S. Люксембург – B. 148818 
За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват 

14 януари 2022 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder GAIA („Компанията“) – Schroder GAIA Cat Bond („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че инвестиционната цел и политиката на Фонда ще се променят, 
считано от 28 февруари 2022 г. („Дата на влизане в сила“).  

Считано от Датата на влизане в сила, Фондът ще включва обвързващи екологични и/или социални 
характеристики, по смисъла на Член 8 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 ноември 2019 г. относно свързани с устойчивостта оповестявания във финансовия 
сектор („SFDR“).  

Обосновка 

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. 

Промени 

Считано от Датата на влизане в сила, промените по данните за Фонда в проспекта на Компанията ще 
бъдат както следва: 

- Към инвестиционната политика на Фонда ще се добави формулировка, която отразява 
екологичните и/или социалните характеристики, като също така към инвестиционната 
цел на Фонда ще се добави формулировка, която отбелязва, че портфолиото отговаря на 
критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър; 

- Към раздела за характеристики на Фонда в проспекта ще се добави нов раздел, наречен 
„Критерии за устойчивост“, в който ще е описано по какъв начин Фондът ще се стреми да 
постигне своите екологични и/или социални характеристики;  

- Към специфичните рискови съображения на Фонда ще се добави ново изказване, 
свързано с риска за устойчивостта; и 

- Към раздела за сравнителни показатели на Фонда ще се добави допълнително изказване. 

Можете да намерите пълните детайли за осъществяваните промени в Приложение 1. 

Няма други промени в инвестиционния стил на фондовете, инвестиционната философия, 
инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който се управлява Фондът след тези 
промени. 

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително профилът на риска и доходността, 
както и такси, ще останат същите. ISIN кодът на класа акции, засегнат от тези промени, е посочен в 
Приложение 2 към настоящото писмо. 
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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 на 17 февруари 2022 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 стигат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено 
по-горе. 

Съветваме акционерите да прочетат документа с ключовата информация за инвеститорите на фонда 
(KIID) за съответния клас акции и проспекта на Фонда, които са налични на www.schroders.lu. 

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. 

С уважение, 

 
Съвет на директорите



Стр. 3 от 8 
  

Приложение 1 

Новата формулировка е показана с подчертан текст 

Текущи изказвания за Фонда Редактирани изказвания за фонда 

Инвестиционна цел: 

Фондът има за цел да осигури положителна 
възвръщаемост след приспадане на таксите за 
период от три години. 

Инвестиционна политика: 

Фондът се управлява активно и ще инвестира 
глобално в диверсифицирано портфолио, което 
осигурява експозиция към застрахователни 
рискове. Това включва свързани със 
застраховки ценни книжа и финансови 
деривативни инструменти, които имат 
експозиция към рискове от катастрофи, 
деноминирани в различни валути. Фондът може 
също така да държи пари в брой, депозити и 
инвестиции на паричния пазар. Фондът няма да 
инвестира в инструменти, които имат връзка със 
застраховки живот. 

Фондът може да използва финансови 
деривативни инструменти за целите на 
хеджирането и инвестирането. Това включва 
извънборсово и/или борсово търгувани опции, 
фючърси, суапове (включително суапове на 
обща възвръщаемост) и/или комбинации на 
горепосочените. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, базовите 
активи се състоят от инструменти, в които 
Фондът може да инвестира съгласно 
инвестиционната си цел и политика. По-
конкретно, суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на дълга или 
къса експозиция или за хеджиране на 
експозиция към ценни книжа с фиксиран и 
плаващ курс, дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа, индекси и деривати. 
Брутната експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост няма да превишава 10% и се 
очаква да остане в диапазона от 0% до 3% от 
нетната стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде по-висок. 

Фондът ще инвестира не повече от 10% от 
активите си в инвестиционни фондове от 
отворен тип. 

Инвестиционна цел: 

Фондът има за цел да осигури положителна 
възвръщаемост след приспадане на таксите за 
период от три години чрез инвестиране в 
диверсифицирано портфолио, което осигурява 
експозиция към застрахователни рискове, които 
отговарят на критериите за устойчивост на 
инвестиционния мениджър. 

Инвестиционна политика: 

Фондът се управлява активно и ще инвестира 
глобално в диверсифицирано портфолио, което 
осигурява експозиция към застрахователни 
рискове. Това включва свързани със застраховки 
ценни книжа и финансови деривативни 
инструменти, които имат експозиция към рискове 
от катастрофи, деноминирани в различни валути.  

Фондът инвестира: 

- поне 80% от своите активи в инвестиции, 
свързани с природни катастрофи и/или 
рискове за живота; 

- поне 50% от своите активи в инвестиции, 
свързани с метеорологични рискове;  

- поне 5% от своите активи в инвестиции, 
които имат за цел да адресират липсата на 
достатъчно застрахователно покритие 
срещу природни катастрофи. 

Моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ 
за повече подробности.  

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 
класове рискове, 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. 
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Фондът може да има ограничен капацитет и 
следователно Фондът или някои от неговите 
класове акции може да бъдат затворени за нови 
абонаменти или прехвърляния, както се описва 
в Раздел 2.3. 

Сравнителен показател: 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви сравнителен 
показател, който има за цел да се осигури 
положителна възвръщаемост за период от три 
години. 

Целевият сравнителен показател е избран, 
защото целевата доходност на Фонда е да 
осигури доходността по този сравнителен 
показател, както е посочено в инвестиционната 
цел. Инвестиционният мениджър инвестира на 
дискреционна основа и не е ограничен до 
инвестиране в съответствие с композицията на 
сравнителен показател. Не се очаква Фондът да 
отговаря точно на представянето на който и да е 
сравнителен показател. 

Фондът инвестира в инвестиции, издадени от 
емитенти, които имат добри практики на 
управление, както е определено съгласно 
критериите за рейтинг на инвестиционния 
мениджър (моля, вижте раздела „Характеристики 
на фонда“ за повече подробности). 

Инвестиционният мениджър може също така да 
се ангажира с емитенти или трансакционни 
спонсори, държани от фонда, за да оспори 
констатирани области на слабост по въпросите на 
устойчивостта. 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/disclosures. 

Фондът може също така да държи пари в брой, 
депозити и инвестиции на паричния пазар. 
Фондът може, при определени обстоятелства и на 
временна база, да държи до 100% от активите си в 
кеш. При такива обстоятелства е възможно 
Фондът да не спазва минималните 
инвестиционни лимити, които са посочени по-
горе. Фондът няма да инвестира в инструменти, 
които имат връзка със застраховки живот. 

Фондът може да използва финансови 
деривативни инструменти за целите на 
хеджирането и инвестирането. Това включва 
извънборсово и/или борсово търгувани опции, 
фючърси, суапове (включително суапове на обща 
възвръщаемост) и/или комбинации на 
горепосочените. Когато фондът използва суапове 
на обща възвръщаемост, базовите активи се 
състоят от инструменти, в които фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната си цел и 
политика. По-конкретно, суаповете на обща 
възвръщаемост могат да се използват за 
постигане на дълга или къса експозиция или за 
хеджиране на експозиция към ценни книжа с 
фиксиран и плаващ курс, дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа, индекси и деривати. 
Брутната експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост няма да превишава 10% и се 
очаква да остане в диапазона от 0% до 3% от 
нетната стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде по-висок.  

Фондът ще инвестира не повече от 10% от 
активите си в инвестиционни фондове от отворен 
тип.  
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Фондът може да има ограничен капацитет и 
следователно Фондът или някои от неговите 
класове акции може да бъдат затворени за нови 
абонаменти или прехвърляния, както се описва в 
Раздел 2.3. 

Сравнителен показател: 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани 
спрямо неговия целеви сравнителен показател, 
който има за цел да се осигури положителна 
възвръщаемост за период от три години. 

Целевият сравнителен показател е избран, 
защото целевата доходност на Фонда е да осигури 
доходността по този сравнителен показател, 
както е посочено в инвестиционната цел. 
Инвестиционният мениджър инвестира на 
дискреционна основа и не е ограничен до 
инвестиране в съответствие с композицията на 
сравнителен показател. Не се очаква Фондът да 
отговаря точно на представянето на който и да е 
сравнителен показател. 

Характеристики на Фонда: 

Критерии за устойчивост 

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

Процесът по инвестиционни решения разчита на 
рамка, която беше разработена с цел да се 
отразят специфичните характеристики на класа 
активи в контекста на устойчивостта. 
Инвестиционният мениджър оценява 
инвестициите, като събира информация от 
документи за предложения и/или изпратени 
материали, осигурени от брокери, както и чрез 
директно ангажиране с трансакционни спонсори 
с помощта на въпросници, за да може да се 
направи качествена оценка на пригодността на 
инвестицията спрямо критериите за устойчивост 
на Фонда. Трансакционният спонсор е 
юридическото лице, което купува защита за част 
от рисковете, към които има експозиция, под 
формата на свързани със застраховки ценни 
книжа и финансови деривативни инструменти, 
които се емитират чрез лицева или 
трансформираща структура, например носител 
със специална цел (емитентът).  

Рисковете, към които Фондът търси експозиция, 
основно са свързани с (пре)застраховането на 
природни катастрофи и/или рискове за живота. 
Природните катастрофи представляват 
неочаквани събития, които са причинени от 
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природата и имат геологични, хидрологични или 
метеорологичен произход. Геологичните рискове 
са свързани с, но не се ограничават до, 
земетресения или изригвания на вулкани. 
Хидрологичните рискове са свързани с, но не се 
ограничават до, наводнения или цунамита. 
Метеорологичните рискове са свързани с, но не 
се ограничават до, тропични циклони, зимни 
бури, тежки конвективни бури или суши. 
Рисковете за живота са свързани с, но не се 
ограничават до, пандемии или екстремна 
смъртност.  

Инвестиционният мениджър счита, че подборът 
на такива инвестиции може да помогне за 
намаляване на разходите за закупуване на 
защита срещу подобни събития за физически 
лица; намали негативните последици от 
събитията, свързани с природни катастрофи 
и/или рискове за живота; и да допринесе 
положително за възстановяването на 
икономиките и обществата след даденото 
събитие. 

В допълнение, инвестиционният мениджър 
счита, че свързаните със застраховки 
инвестиции, които покриват метеорологични 
рискове, може да облекчат потенциалните 
негативни последици от промяната на климата. 

Фондът обикновено инвестира от 10 до 20% (но 
не по-малко от 5%) от активите си в инвестиции, 
които по преценка на инвестиционния мениджър 
имат за цел да се адресира липсата на достъпно 
застрахователно покритие срещу природни 
катастрофи. Това са инвестиции, които се 
спонсорират от, но не се ограничават до, (1) 
наднационални финансови институции, които 
предлагат финансови продукти и съвети относно 
дадени политики на държави, целящи да намалят 
бедността и насърчат устойчивото развитие, (2) 
хуманитарни международни организации или 
държавни подразделения на такива организации, 
и (3) юридически лица на страни или федерални 
щати на страни, учредени от законодателите с 
цел да помагат на техните жители преди, по 
време на или след катастрофите.  

Източниците на информация, използвани за 
извършване на анализа, включват информация, 
предоставена от емитентите или 
трансакционните спонсори, например 
документите за предложения и други приложими 
материали, както и вътрешнофирмени 
инструменти за устойчивост на Schroders. 
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Инвестиционният мениджър гарантира, че най-
малко 90% от компаниите в портфейла на фонда 
се оценяват спрямо критериите за устойчивост. В 
резултат от прилагането на критериите за 
устойчивост най-малко 20% от потенциалната 
инвестиционна вселена на фонда се изключват от 
избора на инвестиции. 

За целите на този тест потенциалната 
инвестиционна вселена е главната вселена на 
емитентите, които инвестиционният мениджър 
може да избере за фонда преди прилагането на 
критериите за устойчивост, в съответствие с 
другите ограничения на инвестиционната цел и 
политика. Тази вселена се състои от инвестиции, 
които осигуряват експозиция към 
застрахователни рискове. 

Рисков фактор за устойчивостта 

Фондът има 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). Фонд с тези 
характеристики може да има ограничена 
експозиция към някои компании, индустрии или 
сектори в резултат на това и фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от определени 
участия, които не съответстват на критериите му 
за устойчивост, избрани от инвестиционния 
мениджър. Тъй като инвеститорите могат да се 
различават във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, Фондът 
може да инвестира и в компании, които не 
отразяват убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте Приложение 
II за повече подробности относно рисковете за 
устойчивост. 
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Приложение 2  
 
ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тези промени  
 

Клас акции Валута на клас акции  ISIN код  

A Accumulation  USD LU2049314961 

C Accumulation USD LU2049315265 

F Accumulation USD LU0951570505 

F Distribution USD LU1323608809 

I Accumulation USD LU0951570760 

IF Accumulation USD LU0951570687 

IF Distribution USD LU2049321230 

C Accumulation CHF Hedged LU2123042801 

F Accumulation CHF Hedged LU0951571149 

I Accumulation CHF Hedged LU0951571495 

IF Accumulation CHF Hedged LU0951571222 

A Accumulation EUR Hedged  LU2399869788 

C Accumulation EUR Hedged LU2123043015 

F Accumulation EUR Hedged LU0951570844 

I Accumulation EUR Hedged LU0951571065 

IF Accumulation EUR Hedged LU0951570927 

C Accumulation GBP Hedged LU2197696102 

I Accumulation JPY Hedged LU2197696284 

A Accumulation SEK Hedged LU2276590846 

IF Accumulation SEK Hedged LU2258453799 

F Distribution SGD Hedged LU1323609013 

 


