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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate   

Διά της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο διατηρείτε επενδύσεις 
πρόκειται να λάβει στοιχεία ενεργητικού από ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω συγχώνευσης. Η 
συγκεκριμένη συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει κανέναν αντίκτυπο στην επένδυσή σας. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2019, το μέγεθος του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσώπευε μόνο το 5,4% 
του αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο διατηρείτε επενδύσεις. Στη συνέχεια παραθέτουμε λεπτομερείς 
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συγχώνευση. 

Στις 16 Απριλίου 2020 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), το Schroder International Selection Fund – Asia 
Pacific Cities Real Estate (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα συγχωνευτεί στο Schroder 
International Selection Fund – Global Cities Real Estate (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Οι 
συναλλαγές που αφορούν το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα διακοπούν λόγω της συγχώνευσης. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Schroder International Selection Fund (το «Διοικητικό 
Συμβούλιο» και η «Εταιρεία», αντίστοιχα) έλαβαν την απόφαση για τη συγχώνευση των επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Κατόπιν εξέτασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 31 Δεκεμβρίου 2019, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
διέθετε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. υπό διαχείριση, ενώ την ίδια ημερομηνία το Απορροφών 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέθετε περίπου 368 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 τόσο 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. 
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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, και προς το 
βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων, τη συγχώνευση του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και αποστέλλεται σε εσάς μόνο 
για ενημερωτικούς λόγους. 

Αντίκτυπος στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στην απόδοση του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου  

Μετά τη συγχώνευση, το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνεχίσει να υπόκειται σε διαχείριση 
σύμφωνα με τον τρέχοντα επενδυτικό στόχο και τη στρατηγική του. Πριν από τη συγχώνευση, το 
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβεί στη διάθεση οποιωνδήποτε στοιχείων ενεργητικού δεν 
εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Απορροφώντος Κεφαλαίου ή των οποίων η κατοχή 
δεν είναι δυνατή λόγω επενδυτικών περιορισμών. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Απορροφώντος 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρειαστεί αναδιάρθρωση πριν από ή μετά τη συγχώνευση. Κατά συνέπεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει να υπάρξει κανένας ουσιώδης αντίκτυπος στο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων ή στην απόδοση του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως επακόλουθο της συγχώνευσης. 

Δαπάνες και έξοδα της συγχώνευσης 

Τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και ρυθμιστικών 
δαπανών και δαπανών ελέγχου, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, τη Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης»). Το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
θα επιβαρυνθεί με το κόστος συναλλαγών σε σχέση με την αγορά που συνδέονται με τη διάθεση τυχόν 
επενδύσεων που δεν εναρμονίζονται με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και δικαιώματα μεριδιούχων  

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2020 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Ως 
μεριδιούχος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την εξαγορά των 
μεριδίων που κατέχετε ή να τα μετατρέψετε σε μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων ενός ή 
περισσότερων από τα άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας πριν από τη συγχώνευση. Εάν δεν 
επιθυμείτε να συνεχίσετε να κατέχετε μερίδια στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση, 
μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή, έως την ώρα παύσης συναλλαγών στη 1:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου της 
15ης Απριλίου 2020, να στείλετε τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σας, ώστε να 
εκτελεστούν πριν από τη συγχώνευση. Η HSBC France, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»)1 θα 
εκτελέσει τις εντολές σας, χωρίς επιβάρυνση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της 
Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, πράκτορες πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή 
παρόμοιοι αντιπρόσωποι ενδέχεται να σας χρεώσουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, επισημαίνεται ότι 
η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών μπορεί να προηγείται της ώρας παύσης συναλλαγών του 
Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Επομένως, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί 
τους, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι εντολές σας θα παραληφθούν από την HSBC πριν από την ώρα 
παύσης συναλλαγών που καθορίζεται ανωτέρω. 

                                                        
1 Όπως  έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία, η ανάθεση των δραστηριοτήτων του πράκτορα μεταβιβάσεων («ΠΜ») 
από την Εταιρεία στη 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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Η εξαγορά ή/και η μετατροπή μεριδίων μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. 
Συνεπώς, όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία 
σύμβουλο. 

Αναλογία ανταλλαγής και μεταχείριση δεδουλευμένων εσόδων 

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το καθαρό ενεργητικό και παθητικό του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδουλευμένων εσόδων, θα υπολογιστεί 
στην τελική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων και οι μεριδιούχοι του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβουν μερίδια ίσης αξίας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που θα υπολογιστεί τη συγκεκριμένη ημέρα ή την τιμή 
αρχικής έκδοσης για την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων. Στη συνέχεια, τα δεδουλευμένα έσοδα θα 
συνυπολογίζονται σε συνεχή βάση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας μεριδίων 
του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση δεν θα επηρεαστούν. 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Η νομοθεσία του Λουξεμβούργου απαιτεί την κατάρτιση έκθεσης ελέγχου σε σχέση με τη συγχώνευση από 
τον εγκεκριμένο ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση ελέγχου θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση 
από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος. 

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
μετά τη συγχώνευση. Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με τη 
συγχώνευση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας 
ή την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 

 

  

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 

 

 


