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Geachte aandeelhouder, 

European Alpha Absolute Return (het “Compartiment”) - Compartiment van de SICAV naar 
Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat op 29 oktober 2021 de volgende wijzigingen zullen worden 
doorgevoerd in het Compartiment: 

- de participatievork van 30 – 60 bedrijven wordt geschrapt; en 
- het Compartiment zal bindende ecologische en/of sociale kenmerken, in de zin van Artikel 8 van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (verordening informatieverstrekking duurzame 
financiering, “SFDR”), in acht nemen. De details van de ecologische en/of sociale kenmerken van het 
Compartiment en hoe het zal trachten die te verwezenlijken, zullen worden bekendgemaakt in het 
beleggingsbeleid van het Compartiment en in een nieuwe paragraaf “Duurzaamheidscriteria” in het 
deel Kenmerken van het Compartiment van het prospectus. 

Daarnaast zal vanaf 1 januari 2022 de benchmark die wordt gebruikt in verband met de 
prestatievergoeding van het Compartiment en als vergelijkende benchmark worden gewijzigd van de 3 
Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 in de Euro Short-Term Rate. 

Reden 

De huidige participatievork was bedoeld ter weerspiegeling van de geconcentreerde aard van de 
portefeuille van het Compartiment. De strategie wordt momenteel echter uitgevoerd met een ruimere 
portefeuille, en de vork zal dan ook worden geschrapt om te voorkomen dat de beleggingsbeheerder aan 
beperkingen wordt onderworpen. 

Wij denken dat de integratie van duurzaamheidsfactoren in de strategie van het Compartiment strookt met 
de toenemende wens van de beleggers om hun geld te plaatsen in beleggingen die duidelijk blijk geven van 
duurzaamheidskenmerken. 

De huidige benchmark voor de prestatievergoeding is een “interbank offered rate” (een “IBOR”). Deze 
tarieven zijn bedoeld om de gemiddelde kosten voor bepaalde banken of voor het lenen of verkrijgen van 
niet-zekergestelde kortetermijnfondsen in de interbancaire markt te weerspiegelen. Het gebruik van 
dergelijke tarieven als benchmark wordt na ontwikkelingen in de regelgeving uitgefaseerd. De nieuwe 
benchmark voor de prestatievergoeding wordt de Euro Short-Term Rate. Dit is een “risicovrije rente” (het 
theoretische rendement van een belegging met nul risico), die door toezichthouders en centrale banken 
wordt aanbevolen als beste alternatief voor de IBOR's. 
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Wijziging beleggingsbeleid 

Per 29 oktober 2021 wordt het beleggingsbeleid van het Compartiment, dat te vinden is in het prospectus 
van Schroder International Selection Fund (de “SICAV”), gewijzigd van: 

“Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en verwante effecten van Europese bedrijven. 

'Alfafondsen' beleggen in bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder sterk overtuigd is dat de 
huidige aandelenprijs de toekomstvooruitzichten voor dat bedrijf niet weerspiegelt. De portefeuille 
van het Compartiment omvat doorgaans 30-60 bedrijven.  

De beleggingsstrategie van het Compartiment en het gebruik van derivaten kunnen leiden tot 
situaties waarin het gepast wordt geacht dat er voorzichtige niveaus van contanten en 
geldmarktbeleggingen worden gehandhaafd, die (uitzonderlijk) 100% van het vermogen van het 
Compartiment kunnen vertegenwoordigen. Dit zal beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Compartiment worden vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Compartiment niet onder de toepassing van MMFR vallen. 

Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, Beleggingsfondsen en 
warrants (behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten (met inbegrip van total return swaps) met het 
oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het risico of een 
efficiënter beheer van het Compartiment. Het Compartiment kan synthetische long- en 
shortposities innemen, en kan nettolongposities of nettoshortposities houden wanneer long- en 
shortposities worden gecombineerd. Indien het Compartiment gebruikmaakt van total return swaps 
en contracts for difference, moeten de onderliggende activa bestaan uit instrumenten waarin het 
Compartiment volgens zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference worden gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en verwante effecten te verwerven of om de blootstelling daaraan af te dekken. De 
brutoblootstelling van de total return swaps en de contracts for difference zal niet meer bedragen 
dan 250% en zal naar verwachting binnen een vork van 0% tot 150% van de Intrinsieke Waarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit percentage soms hoger liggen.” 

In: 

“Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en verwante effecten van Europese bedrijven. 

'Alfafondsen' beleggen in bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder sterk overtuigd is dat de 
huidige aandelenprijs de toekomstvooruitzichten voor dat bedrijf niet weerspiegelt.  

De beleggingsstrategie van het Compartiment en het gebruik van derivaten kunnen leiden tot 
situaties waarin het gepast wordt geacht dat er voorzichtige niveaus van contanten en 
geldmarktbeleggingen worden gehandhaafd, die (uitzonderlijk) 100% van het vermogen van het 
Compartiment kunnen vertegenwoordigen. Dit zal beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Compartiment worden vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Compartiment niet onder de toepassing van MMFR vallen. 
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Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, Beleggingsfondsen en 
warrants (behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten (met inbegrip van total return swaps) met het 
oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het risico of een 
efficiënter beheer van het Compartiment. Het Compartiment kan synthetische long- en 
shortposities innemen, en kan nettolongposities of nettoshortposities houden wanneer long- en 
shortposities worden gecombineerd. Indien het Compartiment gebruikmaakt van total return swaps 
en contracts for difference, moeten de onderliggende activa bestaan uit instrumenten waarin het 
Compartiment volgens zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid mag beleggen. Specifiek kunnen total 
return swaps en contracts for difference worden gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en verwante effecten te verwerven of om de blootstelling daaraan af te dekken. De 
brutoblootstelling van de total return swaps en de contracts for difference zal niet meer bedragen 
dan 250% en zal naar verwachting binnen een vork van 0% tot 150% van de Intrinsieke Waarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. 

Het Compartiment handhaaft een positieve absolute duurzaamheidsscore, op basis van het 
evaluatiesysteem van de Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het beleggingsproces dat 
wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van het Compartiment. 

Het Compartiment belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten 
boven de limieten vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het 
Compartiment, te vinden onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.” 

SFDR-duurzaamheidscriteria  

Vanaf 29 oktober 2021 zal het volgende deel wordt toegevoegd aan de informatie over het Compartiment 
in het prospectus van de SICAV om duidelijk te maken hoe het Compartiment zijn ecologische en/of sociale 
kenmerken zal trachten te verwezenlijken: 

“Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Compartiment. 

De bedrijven in het beleggingsuniversum worden geëvalueerd op basis van hun governance-, 
milieu- en maatschappelijk profiel, via uiteenlopende factoren. Deze analyse is een combinatie van 
kwantitatieve en kwalitatieve invoergegevens, afkomstig van Schroders’ propriëtaire 
duurzaamheidstools en de eigen onderzoeken en analyses van de Beleggingsbeheerder.  

In het kader van het proces van de beleggingsbeslissingen wordt met deze factoren rekening 
gehouden om te bepalen welke bedrijven de Beleggingsbeheerder zal opnemen in het 
Compartiment.  

De bronnen van de informatie die wordt gebruikt voor de analyse omvatten informatie die wordt 
verstrekt door de bedrijven, inclusief de duurzaamheidsverslagen en andere relevante documenten 
van de bedrijven, de propriëtaire duurzaamheidstools van Schroders en gegevens van derde 
partijen. 

Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg 
met bedrijven is te vinden op de website onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens: 

- 90% van de aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen; effecten 
met vaste of vlottende rente en geldmarktinstrumenten met een kredietrating van 
beleggingskwaliteit; en overheidsschuld uitgegeven door ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in opkomende landen; aandelen 
uitgegeven door kleine en middelgrote bedrijven; effecten met vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een hoogrentende kredietrating; en overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven een 
marktkapitalisatie van minder dan € 5 miljard, middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie tussen 
€ 5 miljard en € 10 miljard, en grote bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan € 10 miljard.” 

Wijziging benchmark voor de prestatievergoeding 

 
Vanaf 1 januari 2022 zal het deel prestatievergoeding van het Compartiment, dat te vinden is in het 
prospectus van de SICAV, worden gewijzigd van: 
 

“20% van de outperformance boven de 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360, met 
inachtneming van een High Water Mark zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. De Prestatievergoeding 
zal worden toegepast op alle Aandelenklassen met uitzondering van I-Aandelen” 

In:  

“20% van de outperformance boven de Euro Short-Term Rate, met inachtneming van een High 
Water Mark zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. De Prestatievergoeding zal worden toegepast op 
alle Aandelenklassen met uitzondering van I-Aandelen” 

Wijziging vergelijkende benchmark 

Vanaf 1 januari 2022 zal de Euro Short-Term Rate de 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 
vervangen als vergelijkende benchmark van het Compartiment. 
 
Alle andere belangrijke eigenschappen van het Compartiment blijven gelijk.  

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander compartiment van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Compartiment na deze wijzigingen te behouden, 
maar als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Compartiment aflossen of omzetten naar een ander 
compartiment van de SICAV voordat de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor 
de handel op 28 oktober 2021 (31 december 2021 voor de wijzigingen inzake 
prestatievergoedingsbenchmark en vergelijkende benchmark). Zorg ervoor dat uw aflossings- of 
omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, Luxembourg (“HSBC”), de transferagent, of de financiële 
dienst in België, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel bereiken vóór 
deze deadline. HSBC en CACEIS zullen uw aflossings- of omzettingsorders kosteloos uitvoeren, met 
uitzondering van eventuele belastingen, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de 
SICAV en zonder kosten, al kunnen in bepaalde landen lokale betaalagenten, correspondentbanken of 
vergelijkbare tussenpersonen transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een 
lokaal afsluitingstijdstip voor de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene 
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tijdstip. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met deze partijen om zeker te zijn dat uw orders 
HSBC bereiken vóór het afsluitingstijdstip op 28 oktober 2021 (31 december 2021 voor de wijzigingen inzake 
prestatievergoedingsbenchmark en vergelijkende benchmark). 

De jaar- en halfjaarverslagen, evenals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van de SICAV 
zijn beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen gratis worden verkregen bij: CACEIS Belgium S.A., 
Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel. 

Voor meer informatie over de andere beschikbare compartimenten, ga naar www.schroders.be , neem 
contact op met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur, de financiële 
dienst in België: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel of Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

De Raad van Bestuur 
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijzigingen 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie EUR LU1046234768 

A Uitkering EUR LU1933819440 

B Kapitalisatie* EUR LU1046234842 

C Kapitalisatie* EUR LU0995125985 

C Uitkering* EUR LU1651856921 

E Kapitalisatie* EUR LU1056829218 

I Kapitalisatie* EUR LU1388563725 

IZ Kapitalisatie* EUR LU2016215183 

C Kapitalisatie* CHF Afgedekt LU1640503279 

C Kapitalisatie* GBP Afgedekt LU0995126108 

A Kapitalisatie USD Afgedekt LU1065104314 

A1 Kapitalisatie USD Afgedekt LU1067354842 

B Kapitalisatie* USD Afgedekt LU1067351400 

C Kapitalisatie* USD Afgedekt LU0995126363 

C Uitkering* USD Afgedekt LU1651856848 

* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 


