
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 

 
Τηλ.: +352 341 342 202 
Φαξ: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – B. 8202 
Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται 
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

9 Απριλίου 2021 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – QEP Global Equity Market Neutral (το 
«Αμοιβαίο Κεφάλαιο) – Εκκαθάριση  

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι στις 20 Απριλίου 2021 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος») 
θα προβούμε στην εκκαθάριση του προαναφερόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, στο οποίο έχετε επενδύσει. 

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Παρά την προσφορά ελκυστικής προστασίας από πτωτικές τάσεις σε περιόδους πιέσεων στην αγορά και 
διαφοροποίησης σε σχέση με πολλές άλλες στρατηγικές ανάληψης καλυμμένων-ακάλυπτων θέσεων, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο δεν κατάφερε να προσελκύσει εξωτερικούς πελάτες και έχει καταγράψει ανεπαρκείς 
επιδόσεις από την έναρξη λειτουργίας του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μειωθεί σε μέγεθος από το 
υψηλότερο επίπεδο των 130 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το 2018 στο επίπεδο των 39 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ τον 
Ιανουάριο το 2021. Θεωρείται απίθανο να μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά τα κεφάλαια υπό 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον.  

Πιστεύουμε ότι η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των 
μεριδιούχων. Αυτή η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και τις 
διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). 

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders 

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σας σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της 
Schroders πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε κατά τις αντίστοιχες 
ημερομηνίες συναλλαγών έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στη 1:00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
(CET) στις 13 Απριλίου 2021. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από 
τον πράκτορα μεταβιβάσεων, την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»), πριν 
από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.  

Οι εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή θα εκτελούνται από την HSBC σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς επιβάρυνση, αν και 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 στη 1 μ.μ. ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης της 13ης Απριλίου 2021.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κλείσει για εγγραφές από νέους επενδυτές. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής 
χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών στα προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και σε παρόμοια 
προγράμματα, εγγραφές ή μετατροπές στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνονται δεκτές από υφιστάμενους 
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επενδυτές μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 (ώρα παύσης συναλλαγών στη 1 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 
12ης Απριλίου 2021). 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα υπολειπόμενα στοιχεία ενεργητικού 
του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενόψει της εκκαθάρισης, η επένδυση του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του ενδέχεται να μην είναι πλέον οικονομικά αποδοτική. 
Αυτό σημαίνει ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να αρχίσει να πωλεί το χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, κατά την προετοιμασία για 
την εκκαθάριση.  

Έξοδα 

Τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επιβαρύνσεων και 
των ρυθμιστικών τελών, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών εμπορικού χαρακτήρα που συνδέονται με 
τη διάθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα βαρύνουν τη Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. 

Φορολογικό καθεστώς 

Αυτή η εκκαθάριση, ή η εξαγορά των μεριδίων σας πριν από την εκκαθάριση, μπορεί να επηρεάσει το 
φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Συνεπώς, όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να 
απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. 

Τα μερίδιά σας κατά την εκκαθάριση 

Κάθε συμμετοχή που διατηρείτε στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα 
εξαγοραστεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που ισχύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τα 
έσοδα θα σας αποσταλούν σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής που τηρούμε στο αρχείο για τον 
λογαριασμό σας. Αυτές οι πληρωμές εξαγοράς θα διακανονιστούν στην αξία που ισχύει στις 20 Απριλίου 
2021. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς 
προμήθειες εξαγοράς που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση. Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση ή την 
εξαγορά, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να διανεμηθούν στους μεριδιούχους μετά το κλείσιμο της 
εκκαθάρισης, θα κατατεθούν για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) 
στο Λουξεμβούργο, απ’ όπου μπορείτε να τα διεκδικήσετε ανά πάσα στιγμή εντός 30 ετών, μετά την 
πάροδο των οποίων θα περιέλθουν στην κατοχή του κράτους. Εάν αντιληφθούμε ότι οι εντολές πληρωμής 
σας δεν είναι έγκυρες, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για νέες εντολές.  

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στη Schroders μετά την εκκαθάριση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαια, 
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com. Για τυχόν απορίες σχετικά με την 
εκκαθάριση, 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, 
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