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6 Ιουνίου 2019 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – Emerging Market Corporate Bond 

Όπως υποδεικνύεται στο ενημερωτικό δελτίο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») με 
ημερομηνία Μάρτιος 2019, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει το όνομα, τον επενδυτικό 
στόχο και την πολιτική, καθώς και τον διαχειριστή επενδύσεων του Schroder International Selection Fund 
– Emerging Markets Corporate Bond (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Παρόλ' αυτά, σε αντίθεση με τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι αλλαγές αυτές δεν θα τεθούν σε ισχύ στις 
13 Ιουνίου 2019, αλλά από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).Αλλαγή ονόματος 

Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund – Emerging 
Markets Hard Currency. 

Αλλαγή Επενδυτικού Στόχου και Πολιτικής 

Καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξελίσσονται, διαπιστώνουμε την αύξηση του ενδιαφέροντος από 
την πλευρά των πελατών για στρατηγικές σκληρού νομίσματος. Μια στρατηγική σκληρού νομίσματος, η 
οποία επενδύει σε κρατικούς, οιονεί κρατικούς και εταιρικούς εκδότες, προσφέρει μια πολύ πιο ευρεία 
προσέγγιση για την πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές συγκριτικά με την υφιστάμενη στρατηγική 
εταιρικών ομολόγων. 

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 
δελτίο της Εταιρείας, θα αλλάξουν από:  

 «Επενδυτικός Στόχος 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από εταιρείες σε αναδυόμενες 
αγορές.  

Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα και εκδίδονται από 
εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- ποσοστό έως 20% του ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού 
και ενυπόθηκους τίτλους,  
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- άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω 
του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη 
βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα ομόλογα που φέρουν αξιολόγηση και 
τις συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα χωρίς αξιολόγηση) και 
 

- έως 20% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται από κυβερνήσεις. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) με στόχο την επίτευξη 
επενδυτικών κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης, το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί 
να επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Επενδυτικό Στόχο και την Επενδυτική 
Πολιτική του. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιούνται συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης για την απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου. Η ακαθάριστη έκθεση των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης 
δεν θα υπερβαίνει το 20% και αναμένεται να εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 0% και 10% της 
Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι 
υψηλότερο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε Μέσα Χρηματαγοράς και να 
κατέχει μετρητά». 

Σε: 

«Επενδυτικός Στόχος 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα, επενδύοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται σε σκληρά νομίσματα και 
εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες στις 
αναδυόμενες αγορές.  

Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται σε σκληρά νομίσματα και εκδίδονται από 
κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες στις αναδυόμενες 
αγορές. Ως τίτλοι που εκφράζονται σε σκληρά νομίσματα νοούνται οι τίτλοι που εκφράζονται σε 
Δολάρια ΗΠΑ, Ευρώ, Λίρες Αγγλίας, Γεν Ιαπωνίας και Φράγκα Ελβετίας. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- ποσοστό έως 20% του ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού 
και ενυπόθηκους τίτλους,  
 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω 
του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη 
βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα ομόλογα που φέρουν αξιολόγηση και 
τις συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα χωρίς αξιολόγηση) και 
 

- έως 60% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) με στόχο την επίτευξη 
επενδυτικών κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής 
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συνολικής απόδοσης και συμβάσεις κάλυψης διαφοράς, το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού 
συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον 
Επενδυτικό Στόχο και την Επενδυτική Πολιτική του. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιούνται 
συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης για την απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες και 
ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Η ακαθάριστη έκθεση των 
συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς δεν θα 
υπερβαίνει το 10% και αναμένεται να εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 0% και 5% της Καθαρής 
Αξίας Ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο. Το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε Μέσα Χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά». 

Αλλαγή του διαχειριστή επενδύσεων 

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο 
διαχειριστής επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα 
αλλάξει από τη Schroder Investment Management (Singapore) Limited στη Schroder Investment 
Management North America Inc (σε αντίθεση με το ενημερωτικό δελτίο που αναφέρει τον διορισμό της 
Schroder Investment Management Limited). 

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα. Οι κωδικοί 
ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες αλλαγές παρατίθενται στο 
προσάρτημα της παρούσας επιστολής. 

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από αυτές 
τις αλλαγές, αλλά εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε 
μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 2 
Σεπτεμβρίου 2019. Η Schroder Investment Management (Europe) S.A. θα εκτελέσει τις εντολές σας για 
εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς 
επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή 
παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, η κατά τόπους ώρα 
παύσης συναλλαγών για τους τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερομένης. 
Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η Schroders στο 
Λουξεμβούργο θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στις 2 Σεπτεμβρίου 
2019. 

Οι ως άνω τροποποιήσεις αντικατοπτρίζονται στην επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου 
της Εταιρείας με ημερομηνία Μάιος 2019. 

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επικοινωνήστε με 
το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 212. 

Με εκτίμηση, 

 
 
 

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 

Nirosha Jayawardana 

Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος 
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Προσάρτημα 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις αλλαγές 

Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN 

A Σώρευσης USD LU0795634988 

A1 Σώρευσης USD LU0795635100 

B Σώρευσης USD LU0795635449 

C Σώρευσης USD LU0795635795 

E Σώρευσης USD LU0815506463 

I Σώρευσης USD LU0795636090 

A1 Διανομής QV USD LU0840102353 

Β Διανομής QV USD LU0840104052 

Ι Διανομής AV USD LU1059809654 

A Σώρευσης EUR Hedged LU0795636256 

A1 Σώρευσης EUR Hedged LU0795636413 

B Σώρευσης EUR Hedged LU0795636769 

C Σώρευσης EUR Hedged LU0795636926 

E Σώρευσης EUR Hedged LU0815506547 

I Σώρευσης EUR Hedged LU0795637148 

A Σώρευσης GBP LU0973189649 

 


