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22 Μαΐου 2020 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – αλλαγές στην πολιτική διανομής ορισμένων κατηγοριών 
μεριδίων 

Μετά από πρόσφατη επανεξέταση, το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η 
«Εταιρεία») αποφάσισε να αλλάξει την πολιτική διανομής για κάποιες κατηγορίες μεριδίων (οι «Κατηγορίες 
Μεριδίων») των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: Euro Corporate Bond και Euro Credit Conviction 
(μαζί, τα "Αμοιβαία κεφάλαια"). Οι Κατηγορίες Μεριδίων που επηρεάζονται παρατίθενται στο προσάρτημα της 
παρούσας επιστολής. Η συχνότητα διανομής των Κατηγοριών Μεριδίων δεν θα αλλάξει. 

Αυτή η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ για τη διανομή που πρόκειται να καταβληθεί στις 6 Ιουλίου 2020 και θα ισχύει 
για κάθε μελλοντική διανομή. 

Οι αμοιβές των Κατηγοριών Μεριδίων θα παραμείνουν αμετάβλητες και τα έξοδα υλοποίησης των εν λόγω 
αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εξόδων και των εξόδων επικοινωνίας με τους μεριδιούχους, 
θα βαρύνουν τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης της 
Εταιρείας. 

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετά από αυτές τις αλλαγές, 
ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε 
κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, μπορείτε να το 
πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 23 Ιουνίου 2020. Φροντίστε ώστε η 
εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC France, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 
(«HSBC»), πριν από αυτήν την προθεσμία.  Η HSBC θα διεκπεραιώνει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση. Ωστόσο, 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 HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στις 23 Ιουνίου 
2020. 

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, 

 
 

Cecilia Vernerson 
Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος 

Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος 
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Προσάρτημα 

Κατάλογος των Κατηγοριών Μεριδίων με μεταβαλλόμενη πολιτική διανομής στο Schroder International Selection Fund 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία 
μεριδίων 

Νόμισμα κατηγορίας 
μεριδίων 

Τρέχουσα πολιτική διανομής Μελλοντική πολιτική 
διανομής 

ISIN 

Euro Credit Conviction A Διανομής (SF) EUR 3,00% 2,50% LU0995120242 

Euro Corporate Bond A Διανομής (SF) EUR 3,00% 2,00% LU0425487740 

Euro Corporate Bond B Διανομής (SF) EUR 3,00% 2,00% LU0512749036 

Euro Corporate Bond A1 Διανομής (SF) EUR 3,00% 2,00% LU0406854488 

Euro Corporate Bond Z Διανομής (SF) EUR 3,00% 2,00% LU0968427327 

 


