
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Groothertogdom Luxemburg 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Voor uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u terecht op 
www.eifs.lu/schroders of neem rechtstreeks contact op met Schroder Investment Management (Europe) S.A. op het volgende nummer: (+352) 341 342 
212. 
 

24 februari 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Global Emerging Market Opportunities (het “Compartiment”) en de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (“SFDR”), Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International 
Selection Fund  

 

Wij informeren u dat het beleggingsbeleid van het Compartiment zal worden gewijzigd met ingang van 30 
maart 2022 (de “Ingangsdatum”).  

Vanaf de Ingangsdatum zal het Compartiment bindende milieu- en/of sociale kenmerk(en) opnemen, in de 
zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 
2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”).  

Reden 

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. 

Wijzigingen 

Vanaf de Ingangsdatum zal de informatie over het Compartiment in het prospectus van Schroder 
International Selection Fund (de "Vennootschap") als volgt worden gewijzigd: 

- Aan het beleggingsbeleid van het Compartiment wordt informatie toegevoegd over de milieu- 
en/of sociale kenmerken; 

- Aan het deel "Kenmerken van het Compartiment" van het prospectus wordt een nieuw deel over 
"Duurzaamheidscriteria" toegevoegd. Hierin wordt uiteengezet hoe het compartiment zijn 
milieu- en/of sociale kenmerken tracht te verwezenlijken;  

- Nieuwe informatie over duurzaamheidsrisico's worden toegevoegd aan de specifieke risico-
overwegingen van het Compartiment; en 

- Een aanvullende toelichting wordt toegevoegd aan het deel over de benchmarks van het 
Compartiment. 

Bijlage 1 bevat alle bijzonderheden over de aangebrachte wijzigingen. 

Er zijn geen andere wijzigingen in de beleggingsstijl, beleggingsfilosofie of beleggingsstrategie van de 
Compartimenten, of in de werking van en/of wijze waarop de Compartimenten na deze wijzigingen worden 
beheerd. 

http://www.schroders.com/
http://www.eifs.lu/schroders
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Wij hopen dat u na deze wijzigingen ervoor kiest om te blijven beleggen, maar u kunt uw participatie 
aflossen of omzetten naar een ander compartiment van de Vennootschap voordat deze wijzigingen van 
kracht zijn. Dit kan tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 29 maart 2022. Zorg ervoor dat uw 
aflossings- of omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, Luxembourg (“HSBC”) bereiken vóór deze 
deadline. HSBC zal uw aflossings- of omzettingsorders uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen 
van het prospectus van de Vennootschap en zonder kosten, al kunnen in bepaalde landen plaatselijke 
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 tijdstip. Controleer dit dan ook bij hen om er zeker van te zijn dat uw 
orders HSBC bereiken vóór het hierboven vermelde afsluitingstijdstip. 

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; 

- 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 

 

 

http://www.schroders.be/
http://www.eifs.lu/schroders
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Bijlage 

De nieuwe tekst is onderstreept 

Huidige Compartimentinformatie Herziene Compartimentinformatie 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Compartiment streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de MSCI 
Emerging Markets (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven op opkomende 
markten uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid: 

Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en verwante effecten van bedrijven op 
opkomende en markten uit de hele wereld. 

Het Compartiment kan tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in contanten en wereldwijde obligaties 
om het rendement te beschermen wanneer de 
Beleggingsbeheerder verwacht dat de 
aandelenmarkten bijzonder zwak zullen presteren. 

Het Compartiment kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan minder dan 
20% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) 
beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de verwezenlijking van 
zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het 
risico of een efficiënter beheer van het 
Compartiment.  

Benchmark: 

De resultaten van het Compartiment moeten 
worden beoordeeld ten opzichte van zijn 
doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan 
de MSCI Emerging Markets (Net TR) index. Het 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Compartiment streeft over een periode van 
drie tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de MSCI 
Emerging Markets (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven op opkomende 
markten uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid: 

Het Compartiment wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en verwante effecten van bedrijven op 
opkomende en markten uit de hele wereld. 

Het Compartiment kan tot 40% van zijn vermogen 
beleggen in contanten en wereldwijde obligaties 
om het rendement te beschermen wanneer de 
Beleggingsbeheerder verwacht dat de 
aandelenmarkten bijzonder zwak zullen presteren. 

Het Compartiment kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan minder dan 
20% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) 
beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de verwezenlijking van 
zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het 
risico of een efficiënter beheer van het 
Compartiment.  

Het Compartiment handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI Emerging 
Markets (Net TR) index, op basis van de 
evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder. 
Nadere informatie over het beleggingsproces dat 
wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
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beleggingsuniversum van het Compartiment zal 
naar verwachting direct of indirect in wezenlijke 
mate overlappen met de componenten van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in 
de mate waarin de portefeuille en de resultaten van 
het Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder zal 
beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat hij 
representatief is voor het type beleggingen waarin 
het Compartiment waarschijnlijk zal beleggen en 
daarom is hij een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment tracht te 
bieden. 

 

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. 

Benchmark: 

De resultaten van het Compartiment moeten 
worden beoordeeld ten opzichte van zijn 
doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan 
de MSCI Emerging Markets (Net TR) index. Het 
beleggingsuniversum van het Compartiment zal 
naar verwachting direct of indirect in wezenlijke 
mate overlappen met de componenten van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in 
de mate waarin de portefeuille en de resultaten van 
het Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder zal 
beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de doelbenchmark, om te profiteren 
van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat hij 
representatief is voor het type beleggingen waarin 
het Compartiment waarschijnlijk zal beleggen en 
daarom is hij een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment tracht te 
bieden. 

De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met 
de sociale en milieukenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang het geval) 
van het Compartiment. 

Kenmerken van het Compartiment: 

Duurzaamheidscriteria 

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

De Beleggingsbeheerder voert een due diligence 
uit van potentiële participaties, inclusief 
ontmoetingen met het management, en evalueert 
het governance-, milieu- en maatschappelijk profiel 
van een bedrijf op basis van uiteenlopende 
factoren. Dit proces wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse afkomstig van Schroders’ 
propriëtaire duurzaamheidstools, die een 
belangrijke basis vormen om te evalueren hoe de 
huidige en potentiële beleggingen van de 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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portefeuille beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van het Compartiment. In 
sommige gevallen kunnen bedrijven die niet 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria toch 
in aanmerking komen voor belegging als uit de 
propriëtaire analyse en lopende contacten met het 
management volgens de Beleggingsbeheerder 
blijkt dat het bedrijf binnen een realistisch 
tijdsbestek wel zal beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria. 

Om in aanmerking te komen voor belegging door 
het Compartiment, wordt van de bedrijven 
verwacht dat zij blijk geven van toewijding aan hun 
stakeholders, zoals hun klanten, werknemers, 
leveranciers en toezichthouders. Het Compartiment 
selecteert bedrijven waarvan de activiteiten blijk 
geven van goede governance en die ernaar streven 
hun stakeholders billijk te behandelen.  

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 en 
verslagen 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. 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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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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. 

Duurzaamheidsrisicofactor 

Het Compartiment heeft milieu- en/of sociale 
kenmerken (in de zin van Artikel 8 van de SFDR). 
Een Compartiment met deze kenmerken kan als 
gevolg daarvan een beperkte blootstelling hebben 
aan bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal bepaalde 
beleggingskansen niet aangrijpen, of zal bepaalde 
participaties verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door de 
beleggingsbeheerder. Aangezien beleggers van 
mening kunnen verschillen over wat een duurzame 
belegging is, bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en waarden 
van een bepaalde Belegger. Raadpleeg Bijlage II 
voor meer informatie over de 
duurzaamheidsrisico's. 
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Bijlage 2 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijzigingen 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie USD LU0269904917 

A Uitkering USD LU0509642566 

A1 Kapitalisatie USD LU0269905484 

B Kapitalisatie USD LU0269905138 

C Kapitalisatie* USD LU0269905302 

D Kapitalisatie USD LU0327381686 

I Kapitalisatie* USD LU0269905641 

IZ Kapitalisatie* USD LU2031322808 

X Kapitalisatie USD LU2075271499 

A Kapitalisatie EUR LU0279459456 

A1 Kapitalisatie EUR LU0279460116 

B Kapitalisatie EUR LU0279459704 

C Kapitalisatie* EUR LU0279459969 

D Kapitalisatie EUR LU0327381769 

A Kapitalisatie HKD LU0828238088 

A1 Kapitalisatie PLN Hedged LU1280497972 

A Kapitalisatie SGD LU0279460462 

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

 


