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Уважаеми/а господине/госпожо, 

Важно известие: Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент  

Пишем Ви, за да Ви информираме, че нашите постоянни инструкции за сетълмент по 
събирателните сметки на агенцията по прехвърляния скоро ще се променят от нашия настоящ 
доставчик на банкови услуги Bank of America Merrill Lynch (BAML) на HSBC. Ще Ви предоставим 
новите инструкции за сетълмент поне 30 календарни дни преди влизането в сила на промяната 
(„Дата на влизане в сила“). 

На 1 юли 2019 г. започнахме стратегическо партньорство с HSBC, за да подобрим съгласуваността и 
ефикасността на услугите, които предоставяме на клиентите си. По силата на това партньорство 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU“) (компанията, управляваща фондове със 
седалище в Люксембург) делегира своите отговорности на агенция по прехвърлянията на HSBC 
Continental Europe, Люксембург. Промяната на банковите данни е последният етап от развиването 
на това партньорство.   

Какво означава тази промяна за Вас?  

От датата на влизане в сила, ако Вие: 

(a) правите нови записвания на акции или допълвате съществуваща инвестиция в който и да е 
от изброените по-долу фондове, те трябва да бъдат извършени чрез новите банкови данни, 
които ще Ви съобщим своевременно.  

(b) извършвате плащания по електронен път, ще трябва да коригирате инструкциите за 
плащане във Вашата система.  

Тези промени ще бъдат приложими за сетълмента на сделки за следните фондове: 

Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF) 
Schroder Selection Fund (SSF) 
Schroder Special Situations Fund (SSSF) 
Schroder Matching Plus (SMP) 
Schroder Investment Fund (SIF) 
Schroder GAIA 
Schroder GAIA II 

Моля, имайте предвид, че новите инструкции за сетълмент с HSBC няма да бъдат активни за 
сетълмент преди Датата на влизане в сила.   
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Следващи стъпки 

1. Ще Ви пишем отново с първо напомняне за предстоящата промяна заедно с подробности за 
новите постоянни инструкции за сетълмент поне един месец преди Датата на влизане в сила.   

2. Ако имаме регистрирани имейл адреси за Вашата организация, ще изпратим също така копия 
на това и други свързани съобщения на тези имейл адреси.  

Тази промяна в дейността няма да засегне инвестиционното управление на фондовете, тяхната 
структура на таксите или собствеността Ви върху единици/акции.  

Разходите за извършването на тази промяна, включително разходите за комуникация с 
регулаторните органи и акционерите, ще бъдат поети от SIM EU. 

Ако имате някакви въпроси или бихте искали допълнителна информация, моля, прегледайте 
нашите ЧЗВ на https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/. 
 

За допълнителна информация относно ефекта от смяната на тази банкова сметка, моля, свържете 
се с HSBC на +352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com или лицето за контакт на Вашия 
местен офис за продажби. 

С уважение, 

Съвет на директорите 
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