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Geachte aandeelhouder, 

– Asian Dividend Maximiser 
– Asian Total Return 
– BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
– China A 
– Emerging Markets  
– Emerging Markets Equity Alpha 
– Emerging Markets Equity Impact 
– Global Dividend Maximiser 
– Global Emerging Market Opportunities 
– Global Emerging Markets Smaller Companies 
– Global Equity Yield 
 
Compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund (de 
“Compartimenten”) 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat het beleggingsbeleid van de Compartimenten is bijgewerkt 
met de verduidelijking dat de blootstelling aan China A-aandelen via directe of indirecte beleggingen zal 
gebeuren.  

Reden 

Elk Compartiment kan in China A-aandelen beleggen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Dat wordt gemeten op nettobasis, aangezien de blootstelling zowel 
direct als indirect kan plaatsvinden. Hoewel elk Compartiment gebruik kan maken van derivaten om zijn 
beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en dus op die wijze blootstelling aan China A-aandelen kan 
verwerven, kunnen ook andere methodes worden gebruikt, zoals het gebruik van schuldbewijzen of 
participatienota’s. 
 
Om dit te weerspiegelen, hebben wij de vermelding dat de indirecte blootstelling plaatsvindt “via derivaten” 
verwijderd uit het beleggingsbeleid van de Compartimenten en het vervangen door een vermelding dat de 
blootstelling via instrumenten zoals participatienota's kan gebeuren. 
 
Alle andere belangrijke eigenschappen van de Compartimenten blijven gelijk.  
 
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. 
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Voor vragen of meer informatie over de producten van Schroders, 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. 

Met vriendelijke groet, 
 
De Raad van Bestuur 


