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15 februari 2022 

Geachte aandeelhouder, 

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

 

We zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat wij met ingang van 1 maart 2022 de door de 
aandeelhouders te betalen jaarlijkse beheervergoedingen met betrekking tot de hieronder vermelde 
aandelencategorieën van het Compartiment zullen verlagen. De nieuwe jaarlijkse 
beheervergoedingstarieven zijn als volgt: 

Aandelencategorie Oude jaarlijkse beheervergoeding Nieuwe jaarlijkse beheervergoeding 

A 2,00% 1,50% 
A1* 2,00% 1,50% 

B 2,00% 1,50% 
C* 1,00% 0,75% 
E* 0,50% 0,375% 
IZ* 1,00% 0,75% 

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

 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Compartiment, waaronder het risico- en rendementsprofiel en 
andere kosten, blijven ongewijzigd.  

We raden aandeelhouders aan het document met essentiële beleggersinformatie (Essentiële 
beleggersinformatie) voor de desbetreffende aandelencategorie en het Prospectus van het Compartiment 
te lezen, die beschikbaar zijn op www.schroders.lu. 

De ISIN-codes van de aandelencategorieën waarop de verlaging van de vergoedingen betrekking heeft, zijn 
opgesomd in de bijlage bij deze brief. 

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn 
beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be 

De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders: 

 - Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en 
hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald; 

http://www.schroders.com/
http://www.eifs.lu/schroders
http://www.schroders.be/
http://www.eifs.lu/schroders
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- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming; 

- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium; 

- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële 
beleggingsinformatie. 

U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke kantoor van Schroders, uw Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., op het telefoonnummer (+352) 341 342 202.  

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur 
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelencategorieën beïnvloed door de wijziging 

Aandelencategorie Valuta van de 
aandelencategorie 

ISIN-code 

A Kapitalisatie EUR LU1046234768 

B Kapitalisatie EUR LU1046234842 

C Kapitalisatie* EUR LU0995125985 

C Uitkering* EUR LU1651856921 

E Kapitalisatie* EUR LU1056829218 

IZ Kapitalisatie* EUR LU2016215183 

C Kapitalisatie* GBP Hedged LU0995126108 

A Kapitalisatie USD Hedged LU1065104314 

B Kapitalisatie USD Hedged LU1067351400 

C Kapitalisatie* USD Hedged LU0995126363 

 

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

 


