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Αξιότιμε Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – All China Credit Income, αλλαγή της Πολιτικής Διανομής της 
Κατηγορίας A Διανομής USD 
 
Σε συνέχεια πρόσφατης επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund 
(η «Εταιρεία») αποφάσισε να προβεί σε μια αλλαγή στην Κατηγορία A Διανομής USD (η «Κατηγορία 
Μεριδίων») του αμοιβαίου κεφαλαίου Schroder International Selection Fund All China Credit Income (το 
«Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), στην οποία έχετε επενδύσει. Η πολιτική διανομής θα αλλάξει από 5% ετησίως σε 
5,5% ετησίως. 

Η συχνότητα διανομής αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων δεν θα αλλάξει, ωστόσο, το σταθερό ποσό που 
καταβάλλεται θα αυξηθεί. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επηρεαζόμενη Κατηγορία Μεριδίων και 
την αλλαγή στην πολιτική διανομής παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής. 
Αυτή η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ για τη διανομή που πρόκειται να καταβληθεί στις 8 Ιουλίου 2020 (η 
«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») και θα ισχύει εφεξής για όλες τις διανομές. 

Οι αμοιβές της Κατηγορίας Μεριδίων θα παραμείνουν αμετάβλητες και το κόστος υλοποίησης αυτής της 
αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων γνωστοποίησης στη ρυθμιστική αρχή και στους 
μεριδιούχους, θα βαρύνουν τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι η εταιρεία 
διαχείρισης της Εταιρείας. 

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από αυτές τις 
αλλαγές, ωστόσο αν 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 εφαρμογή οι 
αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 23 
Ιουνίου 2020. Φροντίστε ώστε η εντολή σας για εξαγορά ή μετατροπή 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 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 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 

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 
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Προσάρτημα 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της πολιτικής διανομής της Κατηγορίας Μεριδίων  
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All China Credit Income A Διανομής USD  
Σταθερή 5,00% ετησίως, 
καταβολή κάθε μήνα 

Σταθερή 5,50% ετησίως, 
καταβολή κάθε μήνα 
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