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12 Ιουλίου 2022 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Global Climate Change Equity (το «Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο») 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στις 16 Αυγούστου 2022 
(η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα μεταβληθεί ώστε να 
επιτρέπονται οι επενδύσεις σε μετοχές B της Κίνας και μετοχές H της Κίνας και να αυξηθεί η έκθεση μέσω 
παραγώγων, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές Α της Κίνας σε έως 10% (προηγουμένως έως 5%).   

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει αυξηθεί ως ποσοστό του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου που 
χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και της βιωσιμότητας και απαιτείται αυξημένη 
έκθεση για την ανάληψη μεγαλύτερων θέσεων. 

Η έκθεση σε μετοχές A της Κίνας μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect και μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο STAR 
και στην αγορά ChiNext. Για επεξήγηση αυτών των όρων, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

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

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού 
δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα. 

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders 

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να 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 15 
Αυγούστου 2022. 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. Επομένως, 
επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις 
εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω. 
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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, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.schroders.com ή 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

http://www.schroders.lu/
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Προσάρτημα 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές: 

Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN 

A Σώρευσης USD LU0302445910 

A1 Σώρευσης USD LU0302446215 

B Σώρευσης USD LU0378800949 

C Σώρευσης USD LU0302446132 

C Διανομής USD LU0302446488 

I Σώρευσης USD LU0302446306 

IZ Σώρευσης USD LU2210346602 

Z Σώρευσης USD LU1725191644 

A Σώρευσης EUR LU0302446645 

B Σώρευσης EUR LU0302446991 

C Σώρευσης EUR LU0302447452 

Z Σώρευσης EUR LU0966866682 

A Σώρευσης EUR Hedged LU0306804302 

A1 Σώρευσης EUR Hedged LU0306805531 

B Σώρευσης EUR Hedged LU0306804641 

C Σώρευσης EUR Hedged LU2276581001 

Z Σώρευσης EUR Hedged LU0966866765 

IZ Σώρευσης GBP LU1103348857 

Z Διανομής GBP LU0966866500 

A Σώρευσης SGD LU0312595415 

A Σώρευσης HKD LU2275660780 

 


