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Vandaag beleggen voor de wereld van morgen 



Het opmerkelijke vermogen van het 
menselijk vernuft om te innoveren 
en de onevenwichtigheden in 
de wereld aan te pakken, roept 
aantrekkelijke beleggingsthema’s 
in het leven. Hierdoor ontstaan 
nieuwe markten, veranderen 
bestaande markten van gedaante 
en wordt ons leven ingrijpend en 
voorgoed veranderd.

Dankzij de technologische 
vooruitgang gaat deze 
transformatie nu sneller dan 
ooit. Alleen al door het tempo en 
de omvang van de verandering 
ontstaat een rijkdom aan kansen 
waar beleggers hun voordeel mee 
kunnen doen.
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Onevenwichtigheden 
scheppen kansen
Oplossingen voor de onevenwichtigheden in de wereld, daar 
draait het bij thematisch beleggen om.

Denk aan de druk op de schaarse middelen 
die door de groeiende wereldbevolking wordt 
uitgeoefend, en de klimaatverandering die 
daar het gevolg van is.

Of denk aan de disbalans tussen vraag en 
aanbod in markten die kampen met een 
inefficiënt aanbod of onvervulde vraag. 
Vervoer en media op afroep zijn enkele van 
deze nieuwe verworvenheden, die inmiddels 
niet meer weg te denken zijn.

De aanpak van deze onevenwichtigheden 
vertaalt zich in krachtige en 
toekomstbestendige thema’s, die worden 
gedragen door bedrijven die hun vernuft 
inzetten om de innovatie aan te jagen. 
Deze bedrijven veranderen het aanzien 
van onze planeet en ons dagelijks leven, 
en vertegenwoordigen aantrekkelijke 
beleggingskansen.
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Waarom een 
thematische aanpak?

Het beleggingslandschap verandert 
razendsnel onder invloed van een 
combinatie van economische, politieke, 
demografische, ecologische en 
technologische factoren, die zowel kansen 
als bedreigingen in het leven roepen. 
Dit heeft ook gevolgen voor de manier 
waarop we de komende jaren beleggen.

Thematisch beleggen geeft beleggers 
de mogelijkheid om niet alleen het 
hoofd te bieden aan deze ontwrichtende 
krachten, maar ook te profiteren van de 
kansen die ze met zich meebrengen. Nu 
beleggers op zoek zijn naar aanvullende 
bronnen van rendement, kan thematisch 
beleggen naar onze overtuiging een 
cruciale rol spelen bij de opbouw van een 
toekomstgerichte portefeuille.
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De juiste 
thema’s 
herkennen
Wij selecteren thema’s op basis van 
drie criteria:

1 

Toekomstbestendigheid 

Wij beleggen in thema’s voor de lange termijn, 
niet in vluchtige trends. Daarmee bedoelen 
we thema’s met langdurige, structurele 
kenmerken, zodat ze opgewassen zijn tegen 
de ups en downs in de markten en houdbare 
rendementen voor beleggers kunnen 
genereren.
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2 

Vooruitkijken, niet achteruit 
Om beter te renderen dan de markt moet 
je afwijken van de markt. Daarom zoeken 
wij naar themagebieden waarin we zelf een 
universum kunnen samenstellen dat de kansen 
zo goed mogelijk weerspiegelt. Dat geeft ons 
de volledige vrijheid om onze overtuiging in 
een bedrijf uit te drukken, zonder te worden 
beperkt door indexwegingen. Want uiteindelijk 
gaat het niet alleen om het succes van vandaag, 
maar vooral om het vermogen de toekomst 
vorm te geven.

3 

Evenwichtige samenstelling 
De thema’s mogen niet te specifiek maar 
ook niet te breed zijn. We hebben namelijk 
flexibiliteit nodig omdat thema’s die de moeite 
waard zijn, zich in de loop der tijd ontwikkelen. 
Daarom mijden we themagebieden waarin 
slechts een handvol spelers actief is. 
Tegelijkertijd willen we niet zomaar een 
algemene aandelenportefeuille opbouwen, 
maar beleggers de precisie bieden die nodig is 
om daadwerkelijk blootstelling aan een thema 
te krijgen. Door deze evenwichtige opbouw 
kunnen we beleggers een echt thematische 
exposure bieden en daarmee de beste kansen 
om te delen in de potentiële rendementen.
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Schroder ISF  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF 
Global Cities

Schroder ISF*  
Global  
Disruption

Schroder ISF  
Global 
Climate 
Change Equity

Schroders Global 
Transformation fondsenreeks
Een reeks fondsen die beleggers blootstelling geven aan de belangrijkste 
en krachtigste langetermijnthema’s die onze planeet en ons leven 
transformeren.

*Schroder International Selection Fund wordt in dit hele document aangeduid als Schroder ISF.
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Schroder ISF  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF 
Changing 
Lifestyles 

Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth

Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation
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Schroder ISF Global 
Disruption
Disruptie is alomtegenwoordig. Het transformeert 
de manier waarop we leven, ontwricht bestaande 
markten en creëert nieuwe behoeften waarvan 
we niet eens wisten dat we ze hadden.

Disruptie is geen nieuw thema, maar is door de technologische 
ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt en een katalysator voor 
innovatie en versnelde verandering geworden. Dit heeft geleid tot een 
omvangrijk, snelgroeiend universum van bedrijven die zich aanpassen aan 
de verandering of die de sector waarin ze werken, herdefiniëren.

Schroder ISF Global Disruption zoekt in dit universum naar baanbrekende 
bedrijven overal ter wereld met een sterk groeipotentieel dat door de 
bredere markt nog niet wordt onderkend.

ISIN-code: LU1910165999 Introductiedatum: 12 december 2018

Bloomberg-code: SISFGDC:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse C Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF Global 
Cities
Nu woont 50% van de wereldbevolking in een 
stad. In 2050 zal dat 70% zijn. Beleggers die 
weten welke steden van deze demografische 
verschuiving zullen profiteren, zijn in staat de 
beste kansen te selecteren. 

We richten ons speciaal op ‘wereldsteden’, die een grote en diverse 
economie hebben met een sterk cultureel aanbod, een goed opgeleide 
beroepsbevolking, een hoogwaardige infrastructuur en toonaangevende 
universiteiten. Hier zijn de meest gewilde vastgoedobjecten te vinden, die 
hogere huren opbrengen en het sterkst in waarde stijgen.

Schroder ISF Global Cities belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven die 
de beste vastgoedobjecten in deze steden bezitten, gespreid over een brede 
diversiteit aan sectoren en economieën. 

ISIN-code: LU0224508670 Introductiedatum: 31 oktober 2005

Bloomberg-code: SCHGPSC:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse C Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF Global 
Climate Change Equity
De klimaatverandering en de overgang naar 
een koolstofarme economie die deze vereist, zal 
samenlevingen, bedrijven en sectoren ingrijpend 
veranderen.

Om de temperatuurstijging onder de 2 °C te houden zoals wereldwijd is 
afgesproken, is de komende tien jaar USD 20 biljoen aan investeringen 
nodig. Dat is gelijk aan de omvang van de hele Amerikaanse economie. 
Dergelijke enorme investeringen zullen kansen in tal van sectoren creëren.

Schroder ISF Global Climate Change Equity richt zich op bedrijven die 
bijdragen aan of positieve gevolgen ondervinden van de overgang naar 
een koolstofneutrale economie, in vijf sectoren: schone energie, duurzaam 
transport, milieuvriendelijke grondstoffen, energie-efficiëntie en ‘low carbon 
leaders’ ofwel de bedrijven die de beste technologie hebben en daardoor 
veel minder CO2 produceren.

ISIN-code: LU0302446132 Introductiedatum: 29 juni 2007

Bloomberg-code: SCGLCAC:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse C Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF Global 
Energy Transition
Een van de belangrijkste thema’s van nu is de 
overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. 

Deze transitie zal een enorme impact op de route naar een CO2-neutrale 
economie hebben. In sommige delen van de wereld is hernieuwbare 
energie inmiddels de goedkoopste energievorm. Dit, gecombineerd met een 
aangescherpt klimaatbeleid en de toenemende consumentenvraag, schept 
een zeer gunstig beleggingsklimaat.

Schroder ISF Global Energy Transition zoekt in de hele waardeketen – 
productie, distributie en verbruik – naar bedrijven die vooroplopen in 
de overgang naar schone energie. Het fonds is 100% vrij van fossiele 
brandstoffen en kernenergie.

ISIN-code: LU2016063229 Introductiedatum: 10 juli 2019

Bloomberg-code: SGBENTC:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse C Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF 
Healthcare Innovation
Innovaties in de gezondheidszorg, 
leefstijlverandering en technologische 
doorbraken dragen bij aan een langer, gezonder 
leven.

De snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie hebben tot nieuwe 
producten en innovaties in de gezondheidszorg geleid, waardoor tal van 
nieuwe beleggingskansen zijn ontstaan. Deze markt zal alleen maar verder 
groeien. Ook weten we nu veel meer over de invloed die onze leefstijl op 
onze gezondheid heeft. Vandaar dat veel mensen groot belang aan een 
goede conditie, gezonder leven en welzijn hechten.

Innovatie in de gezondheidszorg is een complex thema, dat snel evolueert 
en vaak verkeerd begrepen wordt. Dat betekent dat degenen met de kennis, 
de middelen en de ervaring om te herkennen waar waarde wordt gecreëerd, 
goed beloond zullen worden.

Schroder ISF Healthcare Innovation wil dit vooruitzicht op jarenlange groei 
benutten door te beleggen in bedrijven die vooroplopen op het gebied van 
geavanceerde therapieën, medische technologie, gezondheidsdiensten, 
digitale gezondheidszorg en welzijn. 

ISIN-code: LU1983299246 Introductiedatum: 31 juli 2019

Bloomberg-code: Nog te bevestigen Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse A Accumulatieaandelen. Informatie over 
andere aandelenklassen kunt u vinden in het prospectus.
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Schroder ISF Global 
Sustainable Growth
Duurzaamheid is een allesomvattend thema.

Het gaat over hoe bedrijven worden geleid, hoe ze hun werknemers 
behandelen en hun impact op lokale gemeenschappen en de samenleving 
als geheel. Een duurzaam bedrijf is voor ons een bedrijf waarvan de leiding 
de lange termijn vooropstelt en recht doet aan alle belanghebbenden. Op 
die manier kan een bedrijf ‘geweldig’ worden en blijven. 

De markt is echter niet zo goed in staat niet-financiële factoren en hun belang 
voor de langetermijnvooruitzichten van een bedrijf op waarde te schatten. 
Daarom zijn er tal van ondergewaardeerde bedrijven met een duurzaam 
ondernemingsmodel die de concurrentie zullen overleven en uiteindelijk 
superieure groei en rendement zullen genereren voor wie ze weet te vinden.

Schroder ISF Global Sustainable Growth belegt niet alleen in dit soort bedrijven, 
maar is ook een actieve aandeelhouder die door een dialoog met het 
management aanstuurt op verbetering van ondernemingspraktijken met als 
doel: een beter aandeelhoudersrendement en maatschappelijk rendement.

ISIN-code: LU0557290854 Introductiedatum: 23 november 2010

Bloomberg code: SGDWDCA:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse C Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF Smart 
Manufacturing 
Innovaties veranderen de manier waarop 
bedrijven producten ontwerpen, maken 
en verkopen en de manier waarop ze 
productservice verlenen.

Van de industriële revolutie in de achttiende eeuw tot de snelle IT-
ontwikkelingen in de twintigste eeuw, innovatie blijft de drijvende kracht 
in de maakindustrie. Nu is het moment aangebroken voor een volgende 
stap in deze ontwikkeling, waardoor innovaties in machinebouw, software 
en materialen samenkomen in een collaboratief, volledig geïntegreerd 
productiesysteem dat in real time inspeelt op veranderende omstandigheden 
en eisen in de fabriek, de toeleveringsketen en de behoeften van de klant. 

Schroder ISF Smart Manufacturing belegt in innovatieve bedrijven in 
uiteenlopende sectoren die in de voorhoede van deze nieuwe industriële 
renaissance staan.

ISIN-code: LU2097341767 Introductiedatum: 13 januari 2020

Bloomberg code: SCSSMCU:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse A Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.
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Schroder ISF  
Changing Lifestyles
We brengen meer dan zes uur per dag op digitale 
media door. Nu cloud-technologie de hele wereld 
sterker dan ooit verbindt, staan er ingrijpende 
veranderingen voor de deur. 

Het verlangen naar onmiddellijkheid heeft onze leefstijl de afgelopen 
jaren drastisch veranderd. Dankzij snelle technologische ontwikkelingen 
hebben we nu vanuit onze leunstoel met één druk op een knop toegang tot 
producten en ervaringen. 

Er zijn meer dan 4,5 miljard actieve internetgebruikers wereldwijd, die live 
gebeurtenissen streamen en hun gezonde keuzes op sociale media delen¹. De 
naadloze wereldwijde connectiviteit maakt het ook mogelijk nieuwe producten 
en diensten te creëren en vrijwel tegelijkertijd te leveren. We hoeven geen 
jaren of zelfs maanden meer te wachten, maar kunnen nu in dagen rekenen 
voordat innovaties wereldwijd doorbreken en nieuwe normen stellen. 

Schroder ISF Changing Lifestyles belegt in bedrijven waarvan de producten 
of diensten een materiële impact hebben op de manier waarop we leven.

ISIN-code: LU2096785519 Introductiedatum: 13 januari 2020

Bloomberg-code: SCSCLAU:LX Basisvaluta: USD

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op klasse A Accumulatieaandelen. U vindt meer 
informatie over aandelenklassen in het prospectus.1 Statistica, per 3 februari 2020
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In een wereld waarin het steeds moeilijker wordt 
aantrekkelijke beleggingsrendementen te vinden, zijn 
wij er sterk van overtuigd dat thematisch beleggen 
echt waarde aan uw portefeuille kan toevoegen. 

Op korte termijn zullen er ongetwijfeld hobbels op de 
weg zijn. Maar voor beleggers met de lange adem die 
voor thematisch beleggen nodig is, zal investeren in 
menselijk vernuft en innovatie niet alleen financieel 
lonend zijn, maar ook een portefeuille opleveren die is 
toegerust voor de snel veranderende wereld.

Lees meer op:  
schroders.nl/transformatie
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Risico’s
Schroder ISF Global Disruption
 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer en 
beleggingsdoeleinden: Derivaten 
kunnen worden gebruikt om de 
portefeuille efficiënt te beheren. Een 
derivaat kan anders presteren dan 
verwacht, kan een groter verlies dan de 
prijs van het derivaat veroorzaken en 
tot verliezen voor het fonds leiden. Het 
fonds kan ook substantieel beleggen in 
derivaten, waaronder het gebruik van 
short-selling- en hefboomtechnieken 
met als doel rendement te realiseren. 
Wanneer de waarde van een activum 
verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat activum veel 
meer veranderen. Dit kan leiden tot 
grotere verliezen dan beleggen in het 
onderliggende activum.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
contractuele overeenkomsten met 
tegenpartijen. Als een tegenpartij niet 
in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen, is het mogelijk dat de som 
die ze verschuldigd is aan het fonds, 
gedeeltelijk of volledig verloren gaat.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

Schroder ISF Global Cities 
 – Risico van het land China: Wijzigingen 
in het politieke, juridische en 
economische beleid of belastingbeleid 
van China kunnen leiden tot verliezen 
of hogere kosten voor het fonds.

 – Tegenpartijrisico: De tegenpartij van 
een derivaat of andere contractuele 
overeenkomst of synthetisch financieel 
product kan mogelijk niet in staat zijn 
te voldoen aan zijn verplichtingen aan 
het fonds, wat leidt tot een gedeeltelijk 
of volledig verlies voor het fonds.

 – Valutarisico: Het fonds kan worden 
blootgesteld aan verschillende valuta. 
Schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen kunnen leiden tot 
verliezen.

 – Risico voor derivaten: Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht en kan 
leiden tot een groter verlies dan de 
prijs van het derivaat.

 – Risico van opkomende markten 
en grensmarkten: Opkomende 
markten en met name grensmarkten 
zijn doorgaans onderworpen aan 
een groter politiek, juridisch en 
operationeel risico en tegenpartijrisico.

 – Risico voor effecten: Effectenkoersen 
fluctueren dagelijks op basis van 
meerdere factoren waaronder 
algemeen, economisch of industrieel 
nieuws of bedrijfsnieuws.

 – Hefboomrisico: Het fonds gebruikt 
derivaten voor hefboomwerking, wat 
het gevoeliger maakt voor bepaalde 
markten of rentebewegingen en wat 
kan leiden tot een bovengemiddelde 
volatiliteit en een risico op verlies.

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Storingen bij 
serviceleveranciers kunnen leiden tot 
onderbrekingen in de verrichtingen 
van het fonds of verliezen.

Schroder ISF Global Climate 
Change Equity
 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 

fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer en 
beleggingsdoeleinden: Derivaten 
kunnen worden gebruikt om de 
portefeuille efficiënt te beheren. Een 
derivaat kan anders presteren dan 
verwacht, kan een groter verlies dan de 
prijs van het derivaat veroorzaken en 
tot verliezen voor het fonds leiden. Het 
fonds kan ook substantieel beleggen in 
derivaten, waaronder het gebruik van 
short-selling- en hefboomtechnieken 
met als doel rendement te realiseren. 
Wanneer de waarde van een activum 
verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat activum veel 
meer veranderen. Dit kan leiden tot 
grotere verliezen dan beleggen in het 
onderliggende activum.

 – Risico van opkomende markten en 
grensmarkten: Opkomende markten 
en met name grensmarkten zijn 
doorgaans onderworpen aan een 
groter politiek, juridisch, operationeel 
tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan 
ontwikkelde markten.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
contractuele overeenkomsten met 
tegenpartijen. Als een tegenpartij niet 
in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen, is het mogelijk dat de som 
die ze verschuldigd is aan het fonds, 
gedeeltelijk of volledig verloren gaat.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds. 
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Schroder ISF Global Energy 
Transition

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.

 – Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische regio’s, 
industriesectoren, markten en/of 
individuele posities. Dit kan leiden tot 
grote schommelingen in de waarde 
van het fonds, zowel stijgend als 
dalend.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer: Derivaten kunnen 
worden gebruikt om de portefeuille 
efficiënt te beheren. Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht, kan 
een groter verlies dan de prijs van het 
derivaat veroorzaken en tot verliezen 
voor het fonds leiden.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
contractuele overeenkomsten met 
tegenpartijen. Als een tegenpartij niet 
in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen, is het mogelijk dat de som 
die ze verschuldigd is aan het fonds, 
gedeeltelijk of volledig verloren gaat.

 – Hoger volatiliteitsrisico: De prijs van 
dit fonds kan volatiel zijn omdat het 
streeft naar hogere opbrengsten en 
dus grotere risico’s neemt.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

Schroder ISF Healthcare Innovation
 – Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische regio’s, 
industriesectoren, markten en/of 
individuele posities. Dit kan leiden tot 
grote schommelingen in de waarde van 
het fonds, zowel stijgend als dalend.

 – Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer: Derivaten kunnen 
worden gebruikt om de portefeuille 
efficiënt te beheren. Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht, kan 
een groter verlies dan de prijs van het 
derivaat veroorzaken en tot verliezen 
voor het fonds leiden.

Schroder ISF Global Sustainable 
Growth
 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 

van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Valutarisico: Het fonds kan waarde 
verliezen als gevolg van schommelingen 
in buitenlandse wisselkoersen.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer: Derivaten kunnen 
worden gebruikt om de portefeuille 
efficiënt te beheren. Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht, kan 
een groter verlies dan de prijs van het 
derivaat veroorzaken en tot verliezen 
voor het fonds leiden.

 – Risico van opkomende markten en 
grensmarkten: Opkomende markten 
en met name grensmarkten zijn 
doorgaans onderworpen aan een 
groter politiek, juridisch, operationeel 
tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan 
ontwikkelde markten.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
contractuele overeenkomsten met 
tegenpartijen. Als een tegenpartij niet 
in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen, is het mogelijk dat de som 
die ze verschuldigd is aan het fonds, 
gedeeltelijk of volledig verloren gaat.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

Schroder ISF Smart Manufacturing
 – Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische regio’s, 
industriesectoren, markten en/of 
individuele posities. Dit kan leiden tot 
grote schommelingen in de waarde 
van het fonds, zowel stijgend als 
dalend.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
mogelijk contractuele overeenkomsten 
met tegenpartijen. Als een tegenpartij 
zijn verplichtingen niet kan nakomen, 
kan het bedrag dat hij of zij aan het 
fonds is verschuldigd gedeeltelijk of 
geheel verloren gaan.

 – Valutarisico: Het fonds kan waarde 
verliezen als gevolg van schommelingen 
in buitenlandse wisselkoersen.
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 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer: Derivaten kunnen 
worden gebruikt om de portefeuille 
efficiënt te beheren. Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht, kan 
een groter verlies dan de prijs van het 
derivaat veroorzaken en tot verliezen 
voor het fonds leiden.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.

Schroder ISF Changing Lifestyles
 – Concentratierisico: Het fonds kan 
worden geconcentreerd in een 
beperkt aantal geografische regio’s, 
industriesectoren, markten en/of 
individuele posities. Dit kan leiden tot 
grote schommelingen in de waarde 
van het fonds, zowel stijgend als 
dalend.

 – Tegenpartijrisico: Het fonds heeft 
mogelijk contractuele overeenkomsten 
met tegenpartijen. Als een tegenpartij 
zijn verplichtingen niet kan nakomen, 
kan het bedrag dat hij of zij aan het 
fonds is verschuldigd gedeeltelijk of 
geheel verloren gaan.

 – Valutarisico: Het fonds kan 
waarde verliezen als gevolg van 
schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen.

 – Derivatenrisico – efficiënt 
portefeuillebeheer: Derivaten kunnen 
worden gebruikt om de portefeuille 
efficiënt te beheren. Een derivaat kan 
anders presteren dan verwacht, kan 
een groter verlies dan de prijs van het 

derivaat veroorzaken en tot verliezen 
voor het fonds leiden.

 – IBOR: De transitie van de financiële 
markten van het gebruik van IBOR’s 
(interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan 
gevolgen hebben voor de waardering 
van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten 
verstoren. Dit kan van invloed zijn op 
de beleggingsresultaten van het fonds.

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het fonds 
een aandeel mogelijk niet verkopen 
voor de volledige waarde of helemaal 
niet. Dit kan invloed hebben op het 
resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Operationeel risico: Operationele 
processen, waaronder processen die 
verband houden met de veiligheid 
van activa, kunnen mislukken. Dit kan 
leiden tot verliezen voor het fonds.

 – Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen 
geven het beoogde resultaat aan, maar 
er is geen garantie dat een dergelijk 
resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk 
van de marktomstandigheden en de 
macro-economische omgeving kunnen 
de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.
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Belangrijke informatie: Schroder International 
Selection Fund (Schroder ISF) is een icbe als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”), 
en is geregistreerd in het door de Autoriteit Financiële 
Markten aangehouden register. Raadpleeg het volledige 
prospectus en de essentiële beleggersinformatie indien 
u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten 
en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie 
met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige 
prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële 
beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen 
van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen 
bij Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, 
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom 
Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.
nl. De opvattingen en meningen in dit document zijn die 

van Schroders en kunnen veranderen. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De koersen van aandelen en de daaruit 
gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders 
is een data controller met betrekking tot uw 
persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt 
raadplegen opwww.schroders.com/en/privacy-policy, 
vindt u informatie over de wijze waarop Schroders 
uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen 
toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid 
op aanvraag verkrijgbaar. Vrijgegeven voor publicatie 
door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
Registratienummer No. B 37.799.  CS1963/NL0520

Schroder Investment Management (Europe) S.A. Netherlands branch
World Trade Centre, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 
1077 XX Amsterdam, Nederland.

@schroders
schroders.nl


