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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection — UK Equity 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει πρόκειται να 
απορροφήσει περιουσιακά στοιχεία από ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω συγχώνευσης. Αυτή 
συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στην επένδυσή σας. Στις 30 Ιουνίου 2020, το μέγεθος 
του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσώπευε περίπου το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου στο 
οποίο έχετε επενδύσει. Στη συνέχεια, παραθέτουμε λεπτομερείς πληροφορίες για την εν λόγω 
συγχώνευση. 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»), το Schroder International Selection Fund — 
UK Alpha Income (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα συγχωνευτεί με το Schroder International 
Selection Fund - UK Equity (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Οι συναλλαγές στο 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 ωφελήσει τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Από τις 30 Ιουνίου 2020, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει περίπου 14 
εκατομμύρια λίρες Αγγλίας υπό διαχείριση, ενώ το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την ίδια 
ημερομηνία έχει περίπου 63 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας 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.  

Η συγχώνευση στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές ένα εναλλακτικό αμοιβαίο 
κεφάλαιο με ενισχυμένη κλίμακα και μια γενικά παρεμφερή επενδυτική προσέγγιση. Τόσο το 
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύονται κυρίως σε 
μεγάλες και μεσαίες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιούν την ίδια επενδυτική διαδικασία 
εστιάζοντας σε value και alpha opportunities και μοιράζονται τον ίδιο δείκτη αναφοράς-στόχο που είναι ο 
δείκτης FTSE All Share, ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός του είδους των επενδύσεων στο οποίο είναι 
πιθανό να επενδύουν το Απορροφώμενο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

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 



Σελίδα 2 από 3 

βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων, τη συγχώνευση του 
Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 

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

Επίδραση στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στις επιδόσεις του Απορροφώντος Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου  

Μετά τη συγχώνευση, το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης με βάση τον τρέχοντα επενδυτικό στόχο και τη στρατηγική του. Πριν από τη συγχώνευση, το 
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβεί στη διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων δεν 
εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Απορροφώντος Κεφαλαίου ή των οποίων η κατοχή 
δεν είναι δυνατή λόγω επενδυτικών περιορισμών. Πριν ή μετά τη συγχώνευση, δεν απαιτείται καμία 
αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά 
συνέπεια, το ΔΣ δεν προβλέπει να υπάρξει καμία ουσιώδης επίδραση στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ή τις 
επιδόσεις του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 

Δαπάνες και έξοδα της συγχώνευσης 

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

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και δικαιώματα των μεριδιούχων  

Η συγχώνευση θα υλοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (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 διατηρήσετε μερίδια στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή 
μέχρι και την ώρα παύσης των συναλλαγών στη 1:00 μ.μ., ώρα Λουξεμβούργου, στις 10 Φεβρουαρίου 
2021 να στείλετε τις εντολές σας για εκτέλεση της εξαγοράς ή μετατροπής των μεριδίων σας πριν από τη 
συγχώνευση. Η HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («HSBC»), 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. 

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 
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με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που θα υπολογιστεί την εν λόγω 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. 

Πρόσθετες 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, 

 

  
Cecilia Vernerson 
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 

Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος 

 


