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11 Μαΐου 2020 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 

Το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») θα αποσαφηνίσει την 
επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του νόμου αρ. 
157/2019 σχετικά με το πρόγραμμα ατομικής αποταμίευσης της Ιταλίας [individual savings plan (PIR)].  

Η αλλαγή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και θα αποτυπωθεί στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας κατά την 
επόμενη ενημέρωση.  

Αποσαφήνιση επενδυτικής πολιτικής 

Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο της 
Εταιρείας, θα αλλάξει από: 

«Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του σε ένα συγκεντρωμένο 
φάσμα (συνήθως λιγότερες από 50 εταιρείες) μετοχικών τίτλων και τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών της Ιταλίας. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 30% των εν λόγω 
στοιχείων ενεργητικού (το οποίο αντιστοιχεί στο 21% του ενεργητικού του Αμοιβαίου κεφαλαίου 
σε μετοχικούς τίτλους και τίτλους που συνδέονται με 

μετοχές εταιρειών της Ιταλίας που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE MIB ή άλλους 
αντίστοιχους δείκτες. 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται 
από την ίδια εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή που συνάπτονται με αυτές. 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει 
μετρητά.» 

Σε: 

«Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον το 70% του 
ενεργητικού του σε ένα φάσμα (συνήθως λιγότερες από 50 εταιρείες) μετοχικών τίτλων και τίτλων 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Ιταλίας. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
25% αυτών των στοιχείων ενεργητικού (το οποίο αντιστοιχεί στο 17,5% του ενεργητικού του 



Σελίδα 2 από 3 

αμοιβαίου κεφαλαίου) σε μετοχικούς τίτλους και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της 
Ιταλίας που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE MIB ή άλλους αντίστοιχους δείκτες και 
τουλάχιστον το 5% αυτών των στοιχείων ενεργητικού (το οποίο αντιστοιχεί στο 3,5% του 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου) σε μετοχικούς τίτλους και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών της Ιταλίας που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες FTSE MIB και FTSE MID CAP 
ή άλλους αντίστοιχους δείκτες. 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε τίτλους που εκδίδονται 
από την ίδια εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή που συνάπτονται με αυτές. 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε άλλους τίτλους (καθώς και 
άλλες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, Επενδυτικά 
κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.»  

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου κεφαλαίου και το προφίλ κινδύνου του θα 
παραμείνουν αμετάβλητα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο επενδυτικό στυλ, την επενδυτική φιλοσοφία, την 
επενδυτική στρατηγική, καθώς και τη λειτουργία ή/και στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου κεφαλαίου 
μετά από αυτήν την αποσαφήνιση. Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από την 
προαναφερόμενη αποσαφήνιση παρατίθενται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής.  

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) 341 342 202. 

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 EUR LU0106238719 

A Διανομής EUR LU0067016716 

A1 Σώρευσης EUR LU0133712025 

B Σώρευσης EUR LU0106239360 

B Διανομής EUR LU0067017284 

C Σώρευσης EUR LU0106239527 

I Σώρευσης EUR LU0134339687 

IZ Σώρευσης EUR LU2016219250 

 


