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Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές 
ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») στο ενημερωτικό δελτίο της Schroder 
International Selection Fund (η «Εταιρεία») θα μεταβληθούν με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 (η 
«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής υπάρχει μια πλήρης λίστα με τα 
αμοιβαία κεφάλαια που επηρεάζονται. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο θα ενσωματώνει δεσμευτικά 
περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την έννοια του Άρθρου 8 του κανονισμού περί 
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»).  

Οι λεπτομέρειες των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και 
ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται η επίτευξή τους, θα γνωστοποιούνται στην επενδυτική πολιτική του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, σε μια νέα ενότητα με τον τίτλο «Κριτήρια βιωσιμότητας» στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου» του ενημερωτικού δελτίου. Πλήρεις λεπτομέρειες των 
αλλαγών που πραγματοποιούνται διατίθενται στη διεύθυνση www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

Η έκταση των αλλαγών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών 
των αλλαγών δεν είναι σημαντική. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο επενδυτικό στιλ, την επενδυτική φιλοσοφία, την επενδυτική στρατηγική, 
καθώς και τη λειτουργία ή/και τον τρόπο διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά τις παρούσες 
αλλαγές. 

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders 

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο/στα αμοιβαίο/-α κεφάλαιο/-α μετά 
από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο/στα 
αμοιβαίο/-α κεφάλαιο/-α ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν 
τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης 
συναλλαγών στις 30 Αυγούστου 2022 (24 Αυγούστου 2022 για το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder 
International Selection Fund – Alternative Securitised Income). 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 εκτελεί τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε ορισμένες χώρες οι τοπικοί 
πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν 
προμήθειες συναλλαγών. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να 
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διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που 
γνωστοποιείται ανωτέρω. 

Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το KIID) του αμοιβαίου 
κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη 
διεύθυνση www.schroders.lu. 

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, 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Προσάρτημα 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των αλλαγών που πραγματοποιούνται στα παραπάνω αμοιβαία 
κεφάλαια από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο:  https://www.schroders.com/en/gr/professional-
investor/funds/fund-notifications  

 

 

 

 

 

https://www.schroders.com/en/gr/professional-investor/funds/fund-notifications
https://www.schroders.com/en/gr/professional-investor/funds/fund-notifications

