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9 september 2021 

Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – European Value (het “Fonds”) 

U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de participatievork van het Fonds wordt gewijzigd van 
doorgaans minder dan 50 bedrijven naar 30 – 70 bedrijven, en dat er tekst wordt toegevoegd aan het 
beleggingsbeleid voor een betere uiteenzetting van de waardestrategie met ingang van 11 oktober 2021 
(de “Ingangsdatum”).  

Reden 

In de loop van de tijd is de huidige participatievork ongeschikt geworden voor een waardestrategie, wat 
ertoe leidde dat het aantal participaties vaak rond of boven het huidige niveau van 50 bedrijven lag. Wij 
denken dat de Beleggingsbeheerder dankzij de uitbreiding van de vork naar 30 – 70 bedrijven meer vrijheid 
zal hebben voor de toepassing van de strategie. Deze wijziging zal de participatievork nauwer doen 
aansluiten bij andere “waarde”-strategieën die door Schroders’ Global Value Equity Team worden beheerd. 

Wijziging beleggingsbeleid 

Per de Ingangsdatum wordt het beleggingsbeleid van het Fonds, dat te vinden is in het prospectus van 
Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”), gewijzigd van: 

“Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille van aandelen van Europese bedrijven. Het Fonds omvat doorgaans 
minder dan 50 bedrijven.  

Het Fonds 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, Beleggingsfondsen, warrants 
en Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (behoudens de beperkingen vermeld in 
Bijlage I). 

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

In: 

“Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille van aandelen van Europese bedrijven. Het Fonds omvat doorgaans 30 
tot 70 bedrijven.  
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Het fonds gebruikt een gedisciplineerde waardebeleggingsbenadering en streeft er zo naar te 
beleggen in een selecte portefeuille van bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder aanzienlijk 
ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun winstpotentieel op lange termijn.  

Het Fonds 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, Beleggingsfondsen, warrants 
en Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (behoudens de beperkingen vermeld in 
Bijlage I). 

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

 
Alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven gelijk.  

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijzigingen te behouden, maar 
als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de 
Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op  
8 oktober 2021. 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 lokale 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 zeker te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het afsluitingstijdstip op 8 oktober 2021. 

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) 341 342 202. 

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur 
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Bijlage 

ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijziging 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Kapitalisatie  EUR LU0161305163 

A Uitkering EUR LU0191612000 

A1 Kapitalisatie EUR LU0161304786 

B Kapitalisatie EUR LU0161305593 

C Kapitalisatie EUR LU0161305759 

C Uitkering EUR LU0203349245 

I Kapitalisatie EUR LU0161305916 

IZ Accumulation EUR LU2016215423 

Z Accumulation EUR LU0968427756 

Z Uitkering EUR LU0968427830 

A Kapitalisatie SGD Hedged LU1309081286 

A Kapitalisatie USD LU1046231152 

 


