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7 januari 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Frontier Markets Equity (het “Compartiment”), Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht 
Schroder International Selection Fund 

Wij schrijven u om u op de hoogte te brengen van het feit dat het subfonds waarin u belegt activa zal 
ontvangen van een ander subfonds via een fusie. Deze fusie zal naar verwachting geen gevolgen hebben 
voor uw belegging. De omvang van het fuserend subfonds vertegenwoordigt ongeveer 14% van het 
subfonds waarin u bent belegd op 30 september 2021. Hieronder vermelden we alle details over deze fusie. 

Op 21 februari 2022 (de "Ingangsdatum"), zal Schroder International Selection Fund — Middle East (het 
"Fuserende Fonds") worden gefuseerd in het Schroder International Selection Fund — Frontier Markets 
Equity (het “Ontvangende Fonds”). De handel in het Ontvangende Fonds wordt niet onderbroken door de 
Fusie. 

Achtergrond en redenering 

Het Fuserende Fonds en het Ontvangende Fonds hebben een soortgelijke beleggingsbenadering en 
risicoprofiel, en gezien de relatieve omvang van de twee fondsen, zijn we van mening dat de 
aandeelhouders van het Fuserende Fonds baat zullen hebben bij een fusie met het Ontvangende Fonds. 
Het Fuserende Fonds heeft ongeveer 57 miljoen USD in beheer op 30 september 2021 terwijl het 
Ontvangende Fonds ongeveer 403 miljoen USD in beheer op dezelfde datum.  

Een fusie met het Ontvangende Fonds biedt beleggers in het Fuserende Fonds een alternatief subfonds met 
een grotere schaal en een in grote lijnen vergelijkbare beleggingsbenadering; zowel het Fuserende Fonds 
als het Ontvangende Fonds richten zich op vermogensgroei door te beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven. De beleggingsblootstelling van zowel het Fuserende Fonds als het 
Ontvangende Fonds vertoont een zekere mate van overeenkomst tussen bedrijven en regio's, hoewel het 
Fuserende Fonds zich geografisch voornamelijk richt op het Midden-Oosten, de opkomende mediterrane 
markten en Noord-Afrika, terwijl het Ontvangende Fonds zich geografisch voornamelijk richt op de 
opkomende grensmarkten, die momenteel Azië, Oost-Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en 
Afrika omvatten.  Vanaf eind september 2021 had het Ontvangende Fonds ongeveer 30% van zijn 
blootstelling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

Bovendien kan de grotere omvang van het Ontvangende Fonds het potentieel bieden voor extra 
schaalvoordelen na de fusie met het Fuserende Fonds. De beslissing om het Fuserende Fonds te fuseren 
met het Ontvangende Fonds is in overeenstemming met artikel 5 van de statuten van de Vennootschap (de 
"Statuten") en de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") en is in het belang 
van de aandeelhouders van beide fondsen. 
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Deze kennisgeving is verplicht volgens de Luxemburgse wet en wordt u uitsluitend ter informatie naar u 
gestuurd. 

Effect op de beleggingsportefeuille en het rendement van het Ontvangende Fonds  

Het Ontvangende Fonds zal na de fusie verder worden beheerd in overeenstemming met zijn 
beleggingsdoelstelling en -strategie. Voorafgaand aan de fusie zal het Fuserende fonds alle activa verkopen 
die niet in overeenstemming zijn met de beleggingsportefeuille van het Ontvangende Fonds of die niet 
kunnen worden gehouden vanwege beleggingsbeperkingen. De beleggingsportefeuille van het 
Ontvangende Fonds moet na de fusie niet worden herschikt. Bijgevolg voorziet de Raad geen wezenlijke 
impact op de beleggingsportefeuille of het rendement van het Ontvangende Fonds als gevolg van de fusie. 

Uitgaven en kosten van de fusie 

De kosten die worden gemaakt bij de fusie, inclusief juridische, audit- en reglementaire kosten, worden 
gedragen door de Beheermaatschappij van de Vennootschap, Schroder Investment Management (Europe) 
S.A. (de “Beheermaatschappij”). Het Fuserende Fonds zal de marktgebonden transactiekosten voor de 
verkoop van beleggingen die niet overeenstemmen met het Ontvangende Fond op zich nemen. 

Ingangsdatum en rechten van de aandeelhouders  

De fusie zal worden uitgevoerd op de Begindatum (zoals hierboven gedefinieerd). Als aandeelhouder in het 
Ontvangende Fonds hebt u het recht om uw participatie vóór de fusie af te lossen of om te ruilen naar 
dezelfde aandelenklasse van een of meer andere subfondsen van de Vennootschap. Als u geen aandelen in 
het Ontvangende Fonds wenst te houden, kunt u te allen tijde tot en met de afsluiting van de transactie om 
13.00 uur 's middags Luxemburgse tijd op 21 februari 2022 (de Ingangsdatum) uw instructies voor de 
aflossing of omwisseling van uw aandelen verzenden ter uitvoering vóór de fusie. HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (“HSBC”) zal uw instructies kosteloos uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van 
het Prospectus. Sommige distributeurs, betaalkantoren, correspondentbanken of vergelijkbare agenten 
kunnen transactievergoedingen aanrekenen. Merk ook op dat zij mogelijk ook een plaatselijke 
afsluitingstijd voor de handel kunnen hanteren die vroeger valt dan die van de Ontvangende Fonds in 
Luxemburg. We raden u aan dit bij hen te verifiëren om te garanderen dat uw instructies HSBC bereiken 
voor de hierboven vermelde afsluitingstijd voor de handel. 

Het terugkopen en/of omzetten van aandelen kan een impact hebben op de belastingstatus van uw 
belegging. We raden u aan onafhankelijk professioneel advies hierover in te winnen. 

Ruilverhouding en behandeling van aangegroeide inkomsten 

Op de Ingangsdatum zullen het netto-activa en passiva van het Fuserende Fonds, met inbegrip van 
eventuele aangegroeide inkomsten, worden berekend in zijn definitieve intrinsieke waarde per aandeel 
voor elke aandelenklasse. Aandeelhouders in het Fuserende Fonds zullen een gelijkwaardig bedrag aan 
aandelen in het Ontvangende Fonds ontvangen die worden uitgegeven tegen de op die dag berekende 
intrinsieke waarde per aandeel of tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs voor de overeenkomstige 
aandelenklasse. Eventuele aangegroeide inkomsten zullen doorlopend worden verwerkt in de intrinsieke 
waarde per aandeel voor elke aandelenklasse in het Ontvangende Fonds. Enige inkomsten die in het 
Ontvangende Fonds werd opgebouwd vóór de fusie zullen niet worden beïnvloed. 

Nadere informatie 

De Luxemburgse wet vereist dat er een auditverslag wordt opgemaakt door de erkende externe accountant 
van de Vennootschap in verband met de fusie. Dit auditverslag zal kosteloos en op verzoek verkrijgbaar zijn 
bij de Beheermaatschappij. 
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Wij hopen dat u ervoor kiest na de Fusie belegd te blijven in het Ontvangende Fonds.  

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. 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Bestuur 
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door deze wijziging 

Aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie USD LU0562313402 

A Kapitalisatie EUR1 LU2407913743 

A Kapitalisatie SGD1 LU2407914121 

A Kapitalisatie NOK LU0994294535 

A Kapitalisatie SEK LU0994293560 

A Uitkering USD LU1046231319 

A1 Kapitalisatie USD LU0562314046 

A1 Kapitalisatie EUR1 LU2407913826 

A1 Kapitalisatie PLN Hedged LU0903428604 

B Kapitalisatie USD LU0562314475 

B Kapitalisatie EUR1 LU2407914048 

C Kapitalisatie USD* LU0562314715 

C Kapitalisatie EUR* LU0968301142 

C Kapitalisatie GBP* LU0971766711 

I Kapitalisatie USD* LU0562315100 

De fusie zal ook gelden voor eventuele nieuwe aandelenklassen die voor de Ingangsdatum worden 
geïntroduceerd. 
1 Deze aandelenklasse zal worden geïntroduceerd vóór de Ingangsdatum om de fusie te vergemakkelijken. 

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


