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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Συγχώνευση του Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Cities Real Estate με το Schroder 
International Selection Fund – Global Cities Real Estate   

Διά της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Απριλίου 2020 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), το Schroder 
International Selection Fund – Asia Pacific Cities Real Estate (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα 
συγχωνευτεί με το Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (το «Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο») (η «Συγχώνευση»). Οι Μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβουν έναν 
αριθμό μεριδίων ίσης αξίας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε αντικατάσταση των υφιστάμενων μεριδίων 
τους στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Κατόπιν εξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, δεδομένων του σχετικού μεγέθους του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του 
παρεμφερούς χαρακτήρα της επενδυτικής προσέγγισης του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου, η συγχώνευση με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρέχει οφέλη στους μεριδιούχους του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στις 7 Φεβρουαρίου 2020, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέθετε 
περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. υπό διαχείριση, ενώ την ίδια ημερομηνία το Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο διέθετε περίπου 380 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. υπό διαχείριση. Τα μερίδια του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα συγχωνευτούν σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο, κατά την άποψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρέχει στους μεριδιούχους πρόσβαση σε παρεμφερή επενδυτική στρατηγική με 
παρεμφερές προφίλ κινδύνου. 

Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, μπορεί να 
καταστεί δύσκολη η εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και τα έξοδα που 
βαρύνουν τους πελάτες μπορούν να αυξηθούν. Σε αυτήν τη βάση, η συγχώνευση στο Απορροφών Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές ένα εναλλακτικό αμοιβαίο κεφάλαιο κατάλληλης κλίμακας και με μια 
ευρέως παρεμφερή επενδυτική προσέγγιση, καθώς και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια εστιάζουν στην αστικοποίηση 
και αξιοποιούν την ίδια επενδυτική διαδικασία και ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων ακινήτων. Η έκθεση σε 
επενδύσεις τόσο του Απορροφώμενου όσο και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρουσιάζει κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά σε επίπεδο εταιρειών και περιοχών: περίπου το 25% του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου επενδύεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και περίπου το 23% του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες στις οποίες διατηρεί επίσης τοποθετήσεις το Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο. 

Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει κάποιον βαθμό συνέχειας στους μεριδιούχους του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με δεδομένα τα κοινά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων που 
επισημαίνονται ανωτέρω. Επιπρόσθετα, το μέγεθος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει τα 300 
εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. και μπορεί να προσφέρει δυνατότητες οικονομιών κλίμακας, κάτι το οποίο δεν 
μπορεί να προσφέρει το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μέγεθος περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. 
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας (το 
«Καταστατικό») και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), και προς το 
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βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων, τη συγχώνευση του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές 

Οι επενδυτικοί στόχοι τόσο του Απορροφώμενου όσο και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
περιλαμβάνουν την παροχή εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών ακινήτων (στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο και ανά τον κόσμο για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο). Το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό εστίασης απ' ό,τι του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου και μπορεί να επενδύει σε μετοχές China A-Shares, China B-Shares και China H-Shares. Το Απορροφών 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε μετοχές China A-Shares, 
αλλά επί του παρόντος δεν διαθέτει καμία έκθεση στην Κίνα.  

Αλλαγές στις κατηγορίες μεριδίων και στην ετήσια αμοιβή διαχείρισης επενδύσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης επενδύσεων (οι AMC) 
και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (οι OGC) των κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο ίδιος (κατηγορία 5), με εξαίρεση την Κατηγορία Μεριδίων C CHF 
Acc του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για την οποία είναι 6.   

Το νόμισμα βάσης του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το δολάριο Η.Π.Α. 
(USD). Τα είδη των κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που 
θα συγχωνευθούν παρουσιάζονται συνοπτικά στο Προσάρτημα. 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

 AMC OGC AMC OGC1 

A 1,50% 1,88% 1,50% 1,85% 

A1 1,50% 2,37% 1,50% 2,35% 

B 1,50% 2,47% 1,50% 2,45% 

C 0,75% 1,07% 0,75% 1,05% 

I 0,00% 0,09% 0,00% 0,06% 

Z 0,75% 1,07% 0,75% 1,05% 

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναμένεται να 
αυξηθεί ως επακόλουθο της Συγχώνευσης. 

                                                        
1Τα ποσοστά καταβάλλονται ετησίως και ορίζονται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την προμήθεια διανομής, την αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχων, την αμοιβή διαχείρισης 
επενδύσεων και άλλα διοικητικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διοίκησης, θεματοφυλακής και υπευθύνου 
μεταβιβάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης και τα διοικητικά έξοδα των υποκείμενων 
επενδυτικών κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις είναι αυτές που ίσχυαν τον Δεκέμβριο 
2019. 
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Ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ώρα παύσης συναλλαγών ή στις περιόδους διακανονισμού. Η ώρα παύσης 
συναλλαγών για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι στη 1:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου της ημέρας 
συναλλαγών. Οι εντολές που παραλαμβάνονται από την HSBC France, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»)2 
πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών θα εκτελούνται την ίδια ημέρα. Οι περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές 
και εξαγορές είναι εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα συναλλαγών. 

Ο συγκριτικός πίνακας των βασικών χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις κατηγορίες μεριδίων) παρατίθεται στο Προσάρτημα. 

Συγχώνευση 

Η παρούσα ανακοίνωση σχετικά με τη Συγχώνευση απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. 

Ως επακόλουθο της Συγχώνευσης, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως διαχειριστής 
επενδύσεων, το οποίο παραμένει η Schroder Investment Management Limited. 

Δαπάνες και έξοδα της Συγχώνευσης 

Το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει μη αποσβεσθέντα ιδρυτικά έξοδα και εκκρεμή έξοδα σύστασης. 
Τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διοικητικών δαπανών 
και των δαπανών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.   

Από τις 9 Απριλίου 2020, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την αγορά που 
συνδέονται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων δεν εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή συνδέονται με εντολές εξαγοράς ή μετατροπής που παραλαμβάνονται 
στη διάρκεια της περιόδου μέχρι τη Συγχώνευση, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσαρμόζεται καθοδικά όποτε σημειώνεται καθαρή εκροή από το Απορροφώμενο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω αναπροσαρμογής για ενδεχόμενη μείωση της αξίας. Στην περίπτωση καθαρών εισροών 
προς το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά 
μερίδιο θα προσαρμόζεται ανοδικά. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία των υφιστάμενων 
επενδυτών που συνεχίζουν να επενδύουν στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την επιβάρυνσή τους με 
όλα αυτά τα έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την αγορά και ο κατάλληλος καταμερισμός των εν λόγω εξόδων. 
Ωστόσο, αναμένεται ότι αυτά τα έξοδα συναλλαγών δεν θα είναι σημαντικά και δεν θα έχουν κανέναν ουσιώδη 
αντίκτυπο στους μεριδιούχους του Απορροφώντος και του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές για ενδεχόμενη μείωση της αξίας παρατίθενται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο, στην ενότητα 2.4 «Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού». Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.lu.  

Συναλλαγματική ισοτιμία, μεταχείριση δεδουλευμένων εσόδων και επιπτώσεις της Συγχώνευσης 

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα 
μεταβιβαστεί στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για τα μερίδια κάθε κατηγορίας του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχουν στην κατοχή τους οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
θα λάβουν μερίδια ίσης αξίας στην αντίστοιχη κατηγορία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η σχέση 
ανταλλαγής της Συγχώνευσης θα είναι το αποτέλεσμα του λόγου της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής 
κατηγορίας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς την καθαρή αξία ενεργητικού ή την τιμή αρχικής 
έκδοσης της σχετικής κατηγορίας του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος. Παρότι η συνολική αξία των συμμετοχών των μεριδιούχων θα παραμείνει η ίδια, οι μεριδιούχοι ενδέχεται 

                                                        
2 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία, η ανάθεση των δραστηριοτήτων του πράκτορα μεταβιβάσεων («ΠΜ») από την 
Εταιρεία στην HSBC τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019. Ως εκ τούτου, όλες οι μη ηλεκτρονικές αιτήσεις για εξαγορά ή 
μετατροπή θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: HSBC France, Luxembourg branch, 16, Boulevard, d’Avranches 
BP413 L-2014 Λουξεμβούργο. Τηλέφωνο: +352 404646500, Φαξ: +352 26378977. Δεν υπήρξαν αλλαγές στα υφιστάμενα δίκτυα 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
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να λάβουν διαφορετικό αριθμό μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο από τον αριθμό μεριδίων που 
κατείχαν προηγουμένως στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με τα μερίδια του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τον 
χρόνο της Συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού ανά 
μερίδιο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα συνυπολογιστούν μετά τη Συγχώνευση στην καθαρή 
αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν 
θα επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα έσοδα, δαπάνες και υποχρεώσεις που αποδίδονται στο Απορροφώμενο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα σωρευτούν μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

Έτσι, θα καταστείτε μεριδιούχος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην κατηγορία μεριδίων που 
αντιστοιχεί στα μερίδια που κατέχετε στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα είδη των κατηγοριών μεριδίων 
του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα συγχωνευτούν παρουσιάζονται 
συνοπτικά στην ενότητα «Αντιστοίχιση υφιστάμενων και νέων κατηγοριών μεριδίων» στο Προσάρτημα. 

Η πρώτη ημέρα συναλλαγών για τα μερίδιά σας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 17η Απριλίου 2020 
και η σχετική ώρα παύσης συναλλαγών για την εν λόγω ημέρα συναλλαγών θα είναι στη 1:00 μ.μ. ώρα 
Λουξεμβούργου την ίδια ημέρα. 

Δικαιώματα μεριδιούχων για εξαγορά/μετατροπή 

Εάν δεν επιθυμείτε να κατέχετε μερίδια στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
και εξής, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων που κατέχετε στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο ή να τα μετατρέψετε σε μερίδια κάποιου άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου της Schroder οποιαδήποτε στιγμή 
έως και την ημέρα συναλλαγών της 9ης Απριλίου 2020.  

Οι εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή θα εκτελούνται από την HSBC σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ενημερωτικού Δελτίου, 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 προαναφερόμενης. 
Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις 
εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στη 1:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου της 9ης Απριλίου 2020.  

Δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές ή μετατροπές από νέους επενδυτές στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά 
την ώρα παύσης συναλλαγών στις 9 Μαρτίου 2020. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την 
πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και σε παρόμοιες διευκολύνσεις, οι εγγραφές 
και μετατροπές στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα γίνονται δεκτές από υφιστάμενους επενδυτές μέχρι 
τις 9 Απριλίου 2020 (ώρα παύσης συναλλαγών 1:00 μ.μ. της 9ης Απριλίου 2020). 

Φορολογικό καθεστώς 

Η μετατροπή μεριδίων κατά τον χρόνο της Συγχώνευσης ή/και η εξαγορά ή η μετατροπή των μεριδίων σας πριν 
από τη Συγχώνευση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Συνεπώς, όσον αφορά 
αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματικό σύμβουλο. 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Συνιστούμε στους μεριδιούχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το KIID) 
του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που συνοδεύει την παρούσα επιστολή. Πρόκειται για ένα 
αντιπροσωπευτικό KIID σχετικά με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες για 
μια τυπική κατηγορία μεριδίων (κατηγορία μεριδίων Α). Διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.lu, 
όπως και τα έγγραφα KIID όλων των άλλων διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης 
διαθέσιμο σε αυτήν τη διεύθυνση. 

Ο εγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής θα καταρτίσει έκθεση ελέγχου σε σχέση με τη Συγχώνευση, η οποία θα 
διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος. 
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Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά τη 
Συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη 
επαγγελματία σύμβουλό σας ή την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 212. 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 
 

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 
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Προσάρτημα 

Συγκριτικός πίνακας βασικών χαρακτηριστικών 

Ακολουθεί σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου. Και τα δύο είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες 
παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και συνιστούμε στους μεριδιούχους να συμβουλευτούν το KIID του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
Schroder International Selection Fund 
– Asia Pacific Cities Real Estate 

Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
Schroder International Selection Fund 
– Global Cities Real Estate 

Επενδυτικός στόχος και 
πολιτική στο 
Ενημερωτικό Δελτίο 

Επενδυτικός στόχος 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο 
φάσμα μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 
με εστίαση σε εταιρείες που επενδύουν 
σε πόλεις, οι οποίες, κατά την άποψη του 
διαχειριστή, θα παρουσιάσουν συνεχή 
οικονομική ανάπτυξη, 
συνεπικουρούμενη από παράγοντες 
όπως οι ισχυρές υποδομές και τα 
υποστηρικτικά προγράμματα 
πολεοδομικού σχεδιασμού. 
 
Κατά κανόνα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
κατέχει μετοχές λιγότερων από 50 
εταιρειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί 
να επενδύει άμεσα σε μετοχές China B-
Shares και China H-Shares και μπορεί να 
επενδύει λιγότερο από 30% του 
ενεργητικού του σε μετοχές China A-
Shares μέσω του Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect και του Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 
διαχείριση με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες και παράγοντες 
διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι 
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
περιβαλλοντική απόδοση, τα πρότυπα 
εργασίας ή η σύνθεση του διοικητικού 

Επενδυτικός στόχος 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων ανά τον κόσμο. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων ανά τον κόσμο, με εστίαση σε 
εταιρείες που επενδύουν σε πόλεις, οι 
οποίες, κατά την άποψη του διαχειριστή, 
θα παρουσιάζουν συνεχή οικονομική 
ανάπτυξη, συνεπικουρούμενη από 
παράγοντες όπως οι ισχυρές υποδομές 
και τα υποστηρικτικά προγράμματα 
πολεοδομικού σχεδιασμού. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε 
διαχείριση με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες και παράγοντες 
διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι 
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
περιβαλλοντική απόδοση, τα πρότυπα 
εργασίας ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση των εταιρειών. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό τη 
μείωση του κινδύνου ή την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα 
χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά. 
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συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση των εταιρειών. 
 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό τη 
μείωση του κινδύνου ή την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα 
χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά. 

Στόχοι και επενδυτική 
πολιτική στο KIID 

Στόχοι  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών 
ακινήτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 
 
Επενδυτική πολιτική 
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο 
φάσμα μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 
με εστίαση σε εταιρείες που επενδύουν 
σε πόλεις, οι οποίες, κατά την άποψη του 
διαχειριστή, θα παρουσιάσουν συνεχή 
οικονομική ανάπτυξη, 
συνεπικουρούμενη από παράγοντες 
όπως οι ισχυρές υποδομές και τα 
υποστηρικτικά προγράμματα 
πολεοδομικού σχεδιασμού.  
 
Κατά κανόνα, το αμοιβαίο κεφάλαιο 
κατέχει μετοχές λιγότερων από 50 
εταιρειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να επενδύει άμεσα σε μετοχές China B-
Shares και China H-Shares και μπορεί να 
επενδύει λιγότερο από 30% του 
ενεργητικού του σε μετοχές China A-
Shares μέσω των Shanghai/Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect.  
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε 
διαχείριση με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες και παράγοντες 
διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι 
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
περιβαλλοντική απόδοση, τα πρότυπα 

Στόχοι 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών 
ακινήτων ανά τον κόσμο.  
 
Επενδυτική πολιτική 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών 
ακινήτων ανά τον κόσμο, με εστίαση σε 
εταιρείες που επενδύουν σε πόλεις, οι 
οποίες, κατά την άποψη του διαχειριστή, 
θα παρουσιάζουν συνεχή οικονομική 
ανάπτυξη, συνεπικουρούμενη από 
παράγοντες όπως οι ισχυρές υποδομές 
και τα υποστηρικτικά προγράμματα 
πολεοδομικού σχεδιασμού.  
 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε 
διαχείριση με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες και παράγοντες 
διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι 
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
περιβαλλοντική απόδοση, τα πρότυπα 
εργασίας ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την αξία μιας 
εταιρείας, ενδέχεται να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
εταιρειών.  
 
Είναι δυνατή η χρήση παραγώγων με 
σκοπό την επιδίωξη μείωσης του 
κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
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εργασίας ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση των εταιρειών.  
Είναι δυνατή η χρήση παραγώγων με 
σκοπό τη μείωση του κινδύνου ή την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μέσα 
χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης 
να κατέχει μετρητά. 

Διαχειριστής 
Επενδύσεων 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Συνθετικός Δείκτης 
Κινδύνου και Απόδοσης 
(SRRI) 

Κατηγορία 5 (εξαιρείται η Κατηγορία 
Μεριδίων C Acc CHF, που υπάγεται στην 
Κατηγορία 6) 

Κατηγορία 5 

Γνωστοποιήσεις 
κινδύνου στο KIID** 

Κίνδυνος χώρας – Κίνα: Αλλαγές στις 
πολιτικές, νομικές, οικονομικές ή 
φορολογικές πολιτικές της Κίνας θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ή 
υψηλότερα έξοδα για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να επικεντρώνεται σε 
περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών 
περιοχών, κλάδων, αγορών ή/και 
μεμονωμένων θέσεων. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες 
μεταβολές στην αξία του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, ανοδικές ή καθοδικές, οι 
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την απόδοση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Ο 
αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου ή 
άλλης συμβατικής συμφωνίας ή ενός 
συνθετικού χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος θα μπορούσε να μην είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
έναντι του αμοιβαίου κεφαλαίου, εξέλιξη 
που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει 
σε μερική ή συνολική απώλεια για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει έκθεση σε 
διαφορετικά νομίσματα. Αλλαγές στις 

Κίνδυνος χώρας – Κίνα: Αλλαγές στις 
πολιτικές, νομικές, οικονομικές ή 
φορολογικές πολιτικές της Κίνας θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ή 
υψηλότερα έξοδα για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Ο 
αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου ή 
άλλης συμβατικής συμφωνίας ή ενός 
συνθετικού χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος θα μπορούσε να μην είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
έναντι του αμοιβαίου κεφαλαίου, εξέλιξη 
που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει 
σε μερική ή συνολική απώλεια για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει έκθεση σε 
διαφορετικά νομίσματα. Αλλαγές στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες. 

Κίνδυνος παραγώγων: Η απόδοση ενός 
παραγώγου μπορεί να είναι χαμηλότερη 
από την αναμενόμενη και το παράγωγο 
μπορεί να προκαλέσει απώλειες 
μεγαλύτερες από το κόστος του. 

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και 
μικρότερων αναδυόμενων αγορών: 
Γενικά, οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως 
οι μικρότερες αναδυόμενες αγορές, 
ενέχουν υψηλότερους πολιτικούς, 
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συναλλαγματικές ισοτιμίες θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες. 

Κίνδυνος παραγώγων: Η απόδοση ενός 
παραγώγου μπορεί να είναι χαμηλότερη 
από την αναμενόμενη και το παράγωγο 
μπορεί να προκαλέσει απώλειες 
μεγαλύτερες από το κόστος του. 

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και 
μικρότερων αναδυόμενων αγορών: 
Γενικά, οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως 
οι μικρότερες αναδυόμενες αγορές, 
ενέχουν υψηλότερους πολιτικούς, 
νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους, 
καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

Κίνδυνος μετοχών: Οι τιμές των μετοχών 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε 
καθημερινή βάση, ανάλογα με πολλούς 
παράγοντες, όπως γενικές και 
οικονομικές εξελίξεις, καθώς και 
εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την 
εκάστοτε εταιρεία. 

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να 
πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του 
ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση και 
να προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Λειτουργικός κίνδυνος: Η χρεοκοπία 
παρόχων υπηρεσιών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διατάραξη των εργασιών ή 
ζημίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Κίνδυνος Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
να επενδύει σε μετοχές Κίνας «Α» μέσω 
του προγράμματος διασύνδεσης των 
χρηματιστηρίων Σανγκάης-Χονγκ Κονγκ 
(Shanghai-Hong Kong Stock Connect) και 
του προγράμματος διασύνδεσης των 
χρηματιστηρίων Σενζέν-Χονγκ Κονγκ 
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), τα 
οποία ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους 
που σχετίζονται με τις εκκαθαρίσεις και 
τους διακανονισμούς, κανονιστικούς και 

νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους, 
καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

Κίνδυνος μετοχών: Οι τιμές των μετοχών 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε 
καθημερινή βάση, ανάλογα με πολλούς 
παράγοντες, όπως γενικές και 
οικονομικές εξελίξεις, καθώς και 
εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την 
εκάστοτε εταιρεία. 

Κίνδυνος μόχλευσης: Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για 
μόχλευση, γεγονός που αυξάνει τον 
βαθμό ευαισθησίας του έναντι 
συγκεκριμένων διακυμάνσεων της 
αγοράς ή των επιτοκίων και μπορεί να 
οδηγήσει σε μεταβλητότητα άνω του 
μέσου όρου και κίνδυνο ζημίας. 

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να 
πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του 
ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση και 
να προκαλέσει τη μετάθεση ή την 
αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Λειτουργικός κίνδυνος: Η χρεοκοπία 
παρόχων υπηρεσιών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διατάραξη των εργασιών ή 
ζημίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. 
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λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και 
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

Προφίλ τυπικού 
επενδυτή 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για Επενδυτές που 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 
μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων 
αποδόσεων παρά για την 
ελαχιστοποίηση πιθανών 
βραχυπρόθεσμων ζημιών. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να είναι 
κατάλληλο για Επενδυτές που 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 
μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων 
αποδόσεων παρά για την 
ελαχιστοποίηση πιθανών 
βραχυπρόθεσμων ζημιών. 

Κατηγορία Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 

Ειδικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
(Specialist Equity Fund) 

Ειδικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
(Specialist Equity Fund) 

Νόμισμα του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου 

USD USD 

Ημερομηνία Έναρξης 
Διάθεσης 

27 Οκτωβρίου 2006 31 Οκτωβρίου 2005 

Συνολικό μέγεθος του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
στις 30 Ιουνίου 2019 

18,2 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.  309,3 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. 

Ώρα παύσης 
συναλλαγών και 
περίοδοι διακανονισμού 
για εγγραφές και 
εξαγορές 

Προκειμένου να εκτελούνται αυθημερόν, 
οι εντολές πρέπει να παραλαμβάνονται 
από την HSBC πριν από τη 1:00 μ.μ. ώρα 
Λουξεμβούργου της ημέρας συναλλαγών. 

Οι περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές 
και εξαγορές είναι εντός τριών 
εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα 
συναλλαγών. 

Προκειμένου να εκτελούνται αυθημερόν, 
οι εντολές πρέπει να παραλαμβάνονται 
από την HSBC πριν από τη 1:00 μ.μ. ώρα 
Λουξεμβούργου της ημέρας συναλλαγών. 

Οι περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές 
και εξαγορές είναι εντός τριών 
εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα 
συναλλαγών. 

Μέθοδος διαχείρισης 
κινδύνου 

Βάσει υποχρεώσεων Βάσει υποχρεώσεων 

Αρχική προμήθεια A: έως 5,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
5,26315% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού ανά Μερίδιο) 

A1: έως 4,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
4,16667% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού ανά Μερίδιο) 

B: Καμία 

C: έως 1,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 
ανά Μερίδιο) 

A: έως 5,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
5,26315% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού ανά Μερίδιο) 

A1: έως 4,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
4,16667% της Καθαρής Αξίας 
Ενεργητικού ανά Μερίδιο) 

B: Καμία 

C: έως 1,00% του συνολικού ποσού 
εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 
1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 
ανά Μερίδιο) 
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I: Καμία 

Z: Καμία 

I: Καμία 

Z: Καμία 

Αμοιβές διαχείρισης ανά 
Κατηγορία Μεριδίων 

A: 1,50% ετησίως 
A1: 1,50% ετησίως 
Β: 1,50% ετησίως 
C: 0,75% ετησίως 
I: 0,00% ετησίως 
Z: 0,75% ετησίως 

A: 1,50% ετησίως 
A1: 1,50% ετησίως 
B: 1,50% ετησίως 
C: 0,75% ετησίως 
I: 0,00% ετησίως 
Z: 0,75% ετησίως 

Αμοιβές απόδοσης Καμία Καμία 

Τρέχουσα επιβάρυνση A:         1,88% ετησίως 
A1:       2,37% ετησίως 
B:         2,47% ετησίως 
C:        1,07% ετησίως 
I:          0,09% ετησίως 
Z:         1,07% ετησίως   

A:         1.85% ετησίως 
A1:       2,35% ετησίως 
B:         2,45% ετησίως 
C:         1,06% ετησίως 
I:           0,06% ετησίως 
Ζ:         1,05% ετησίως 

Αντιστοίχιση 
υφιστάμενων και νέων 
Κατηγοριών Μεριδίων 

Υφιστάμενη κατεχόμενη Κατηγορία 
Μεριδίων 

Νέα Κατηγορία Μεριδίων προς κατοχή 

A Accumulation USD  A Accumulation USD 

A Accumulation EUR A Accumulation EUR 

A1 Accumulation USD A1 Accumulation USD 

B Accumulation USD B Accumulation USD 

C Accumulation USD C Accumulation USD 

C Accumulation CHF C Accumulation CHF* 

C Accumulation EUR C Accumulation EUR* 

I Accumulation USD I Accumulation USD 

Z Accumulation EUR Z Accumulation EUR* 

Η Συγχώνευση θα ισχύει επίσης για κάθε πρόσθετη κατηγορία μεριδίων που θα τεθεί σε κυκλοφορία πριν από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  

* Η συγκεκριμένη κατηγορία μεριδίων θα τεθεί σε κυκλοφορία την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, με στόχο τη 
διευκόλυνση της Συγχώνευσης. 


