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Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») –- Global Multi-Asset Balanced (το «Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο») 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στις 16 Αυγούστου 2022 
(η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ο επενδυτικό στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει, ο δείκτης 
αναφοράς θα καταργηθεί και θα εισαχθεί ένας συγκριτικός δείκτης.  

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Μετά από επανεξέταση, αποφασίσαμε να προβούμε σε αλλαγή του επενδυτικού στόχου καταργώντας τον 
δείκτης αναφοράς-στόχο και τον στόχο μεταβλητότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πιστεύουμε ότι αυτές 
οι αλλαγές εναρμονίζονται με τις προσδοκίες των επενδυτών και θα διασφαλίσουν ότι το αμοιβαίο 
κεφάλαιο παραμένει ανταγωνιστικό έναντι των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της ομάδας. 

Επιπλέον, τα σχόλια πελατών υποδηλώνουν ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο γενικά συγκρίνεται έναντι της 
κατηγορίας Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category και, ως εκ τούτου, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο θα την υιοθετήσει ως επίσημο συγκριτικό δείκτη του. 

Αλλαγή επενδυτικού στόχου 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος θα αλλάξει από: 

«Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του Euribor 3 
μηνών (ή ενός εναλλακτικού επιτοκίου αναφοράς) συν 3% ετησίως πριν από την αφαίρεση των αμοιβών* 
στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα 
στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει 
μεταβλητότητα (μια μέθοδος μέτρησης του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου 
ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) μεταξύ 4-7% ετησίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
συμμετέχει σε ανοδικές αγορές, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίζει τις ζημίες στο 10% κατ' ανώτατο 
όριο της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, στη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου 12 μηνών. Δεν 
παρέχεται εγγύηση για τον περιορισμό των ζημιών». 

Σε: 

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα στη διάρκεια μιας περιόδου 
τριών έως πέντε ετών μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα 
στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως». 
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Συγκριτικός δείκτης αναφοράς 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο συγκριτικός δείκτης του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι ο δείκτης 
Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category. 

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. 

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 
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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 EUR LU0776414087 

A Διανομής EUR LU0776414756 

A1 Σώρευσης EUR LU0776414160 

A1 Διανομής EUR LU0776414830 

A1 Διανομής EUR LU2419419499 

B Σώρευσης EUR LU0776414244 

B Διανομής EUR LU0776414913 

C Σώρευσης EUR LU0776414327 

C Διανομής EUR LU1725192618 

I Σώρευσης EUR LU0776414590 

IZ Σώρευσης EUR LU2016217049 

A Σώρευσης CHF Hedged LU0776415050 

C Σώρευσης CHF Hedged LU0776415134 

I Σώρευσης CHF Hedged LU1056829721 

A1 Σώρευσης GBP Hedged LU0776415217 

A Σώρευσης NOK Hedged LU1252709214 

A Σώρευσης SEK Hedged LU0776415308 

C Σώρευσης USD Hedged  LU0776415563 

 


