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17 juni 2019 

Geachte aandeelhouder, 

Belangrijke wijzigingen in de activiteiten van onze overdrachtsagent 

Wij hebben onlangs de activiteiten van onze overdrachtsagent in de Schroders-groep onderworpen aan een 
grondige controle. Dit leidde tot de beslissing om de functie van overdrachtsagent te delegeren aan HSBC 
France, Luxemburgs filiaal (“HSBC”).  

HSBC is al meerdere jaren een strategische partner van Schroders en biedt een waaier van andere 
fondsdiensten aan. Met deze beslissing bouwen we ons partnerschap met HSBC voor onze wereldwijde 
fondsbeheerdiensten verder uit. Het doel is om onze diensten consistenter te beheren, wat uiteindelijk 
meer waarde zal toevoegen voor onze klanten.  

De delegering van de functie van overdrachtsagent aan HSBC door Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. (“SIM EU”), de beheermaatschappij van het fonds/de fondsen waarin u bent belegd, zal 
plaatsvinden op 1 juli 2019. HSBC zal uw persoonsgegevens verwerken conform de voorwaarden die zijn 
uiteengezet in het privacybeleid van Schroders, dat u kunt raadplegen op de volgende website: 
www.schroders.com/en/privacy-policy. 

De delegering van de functie van overdrachtsagent heeft geen invloed op het beleggingsbeheer van de 
fondsen, hun vergoedingenstructuur of uw eigendom van deelbewijzen. Deze brief dient dan ook louter ter 
informatie. U hoeft geen actie te ondernemen in het licht van deze brief. De kosten voor deze wijziging, 
inclusief reglementaire kosten en kosten met betrekking tot de mededelingen aan aandeelhouders, zullen 
niet worden gedragen door de beleggers. 

Vanaf 1 juli zullen onze contactgegevens de volgende zijn: 
 
Postadres: HSBC France, Luxembourg branch 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxemburg 
 

Telefoon: +352 404646500 
Fax: +352 26378977 

 
Er zullen geen wijzigingen zijn in bestaande elektronische handelskanalen ten gevolge van deze wijziging. 
 
Raadpleeg voor nadere informatie over de impact van deze delegering onze website: www.schroders.lu 
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Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u contact opnemen met 
uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur of Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 212 / europeclientservices@schroders.com. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Gevolmachtigde 

Chris Burkhardt 
Gevolmachtigde 

 


