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4 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – European Market Neutral (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 

Κατόπιν της επιστολής μας με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την επερχόμενη αναδιάρθρωση 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σας ενημερώνουμε εγγράφως ότι το σημείο αποτίμησης του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου θα αλλάξει από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα για την εφαρμογή της στρατηγικής του. Τα μέσα αυτά 
αποτιμώνται γενικά στο κλείσιμο των εργασιών [22:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)] και αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε αναντιστοιχίες τιμών και επιδόσεων, δεδομένου ότι το σημείο αποτίμησης του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου είναι 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αναντιστοιχία, το σημείο 
αποτίμησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αλλάξει σε 22:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης από την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος και έπειτα. 

Το νέο σημείο αποτίμησης θα έχει ως αποτέλεσμα η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο («ΚΑΕ») να 
δημοσιεύεται μετά τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την εργάσιμη ημέρα μετά τη σχετική ημέρα 
συναλλαγών. Οποιεσδήποτε εντολές για εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
υποβάλλονται μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος θα διεκπεραιώνονται μόνο μετά τη δημοσίευση της 
ΚΑΕ.  

Προσωρινή αναστολή συναλλαγών  

Προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές, οι εγγραφές, οι εξαγορές και οι μετατροπές προς και από 
αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο από νέους και υφιστάμενους επενδυτές θα ανασταλούν μετά την ώρα παύσης 
συναλλαγών στις 27 Ιανουαρίου 2021 και έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021. Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά 
μερίδιο θα συνεχίσει να υπολογίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  
 

Ώρα Παύσης Συναλλαγών 
13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Ημερομηνία συναλλαγών Ημερομηνία Διακανονισμού 
εγγραφών εξαγορών 

27 Ιανουαρίου 2021 27 Ιανουαρίου 2021 29 Ιανουαρίου 2021 
Οι εντολές που λαμβάνονται μετά την ώρα παύσης συναλλαγών στις 27 Ιανουαρίου θα εκτελεστούν στις 
4 Φεβρουαρίου 
28 Ιανουαρίου 4 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου 
29 Ιανουαρίου 4 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου 
1 Φεβρουαρίου 4 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου 
2 Φεβρουαρίου 4 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου 

 
Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, οι εσωτερικοί κωδικοί αναγνώρισης των κατηγοριών μεριδίων που 
χρησιμοποιεί το σύστημα των πρακτόρων μεταβιβάσεων της εταιρείας μας θα αλλάξουν επίσης. Ως εκ 
τούτου, θα λάβετε δύο καταστάσεις που θα παρουσιάζουν τη θέση των συμμετοχών σας σύμφωνα με τους 
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παλαιούς και τους νέους εσωτερικούς κωδικούς αναγνώρισης, αντίστοιχα. Στο μέλλον, θα συνεχίσετε να 
λαμβάνετε μία κατάσταση. 
 
Τυχόν έξοδα που προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής θα βαρύνουν τη Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.  

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το προφίλ κινδύνου του θα παραμείνουν 
αμετάβλητα. Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα 
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 
εφαρμογή οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών 
στις 27 Ιανουαρίου 2021. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την 
HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή.  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 των τοπικών πρακτόρων 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 27 Ιανουαρίου 2021. 

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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Παράρτημα 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις αλλαγές 

Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN 

A Σώρευσης EUR LU0748063764 

A Διανομής EUR LU0748064069 

A1 Σώρευσης EUR LU0801193649 

B Σώρευσης EUR LU0801193722 

C Σώρευσης EUR LU0748063848 

E Σώρευσης EUR LU0811997104 

IZ Σώρευσης EUR LU2016216157 

A Διανομής GBP LU0801193995 

E Σώρευσης GBP LU0811997443 

A Σώρευσης USD LU0871500038 

 


