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25 Αυγούστου 2022 

Αγαπητέ μεριδιούχε,  

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Αλλαγές στην πολιτική διανομής ορισμένων 
κατηγοριών μεριδίων (οι «Κατηγορίες Μεριδίων») 

Η παρούσα επιστολή σάς αποστέλλεται προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από πρόσφατη 
επανεξέταση, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την πολιτική διανομής των κατηγοριών μεριδίων των 
ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: Schroder ISF Global Credit Income, Schroder ISF Global 
Credit High Income και Schroder ISF European Sustainable Value (συλλογικά, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Οι 
επηρεαζόμενες κατηγορίες μεριδίων και οι αλλαγές στις πολιτικές διανομής τους καθώς και στο νόμισμά 
τους1 όσον αφορά το Schroder ISF European Sustainable Value περιγράφονται λεπτομερώς στο 
προσάρτημα της παρούσας επιστολής. Η συχνότητα διανομής των κατηγοριών μεριδίων δεν θα 
μεταβληθεί. 

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ για τις διανομές που είναι καταβλητέες στις 11 Οκτωβρίου 2022. 
Αυτό είναι σύμφωνο με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν οι μεριδιούχοι κατά την ημερομηνία 
καταγραφής, τις 28 Σεπτεμβρίου 2022, και θα ισχύει για όλες τις διανομές στο εξής.  

Όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, επανεξετάζουμε περιοδικά τις κατηγορίες 
μεριδίων διανομής και διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές. Για παράδειγμα, εάν τα 
έσοδα από επενδύσεις μετά την αφαίρεση των εξόδων είναι υψηλότερα από το επιδιωκόμενο σταθερό 
ποσό διανομής, μπορούμε να ανακοινώνουμε το υψηλότερο ποσό προς διανομή. Επίσης, ενδέχεται να 
κρίνουμε ενδεδειγμένο να ανακοινώσουμε χαμηλότερα μερίσματα από το επιδιωκόμενο σταθερό ποσό 
διανομής. 

Οι αμοιβές της κατηγορίας μεριδίων θα παραμείνουν αμετάβλητες και το κόστος υλοποίησης αυτής της 
αλλαγής, καθώς και τα έξοδα γνωστοποίησης στη ρυθμιστική αρχή και στους μεριδιούχους θα βαρύνουν 
τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.  

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders 

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτήν 
την αλλαγή, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε 
μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή κατηγορία μεριδίων της Εταιρείας προτού 
τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης 
συναλλαγών στις 28 Σεπτεμβρίου 2022. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να 
παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»), πριν από τη λήξη 

 
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας, οι κατηγορίες μεριδίων διανομής μπορούν να εκδίδονται με 
διαφορετικές συχνότητες ή χαρακτηριστικά διανομής που ορίζονται ως εξής: 
 
Συχνότητα διανομής: M = μηνιαία, Q = τριμηνιαία, S = εξαμηνιαία, A = ετήσια 
Τύπος διανομής: F = σταθερή ή V = κυμαινόμενη 



Σελίδα 2 από 6 

της εν λόγω προθεσμίας. 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 διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που 
γνωστοποιείται ανωτέρω. 

Συνιστούμε στους μεριδιούχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το 
KIID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο της 
Εταιρείας, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.schroders.lu. 

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τη 
διαδικτυακή τοποθεσία 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  

Κατάλογος κατηγοριών μεριδίων του Schroder International Selection Fund των οποίων η πολιτική διανομής μεταβάλλεται 

Global Credit Income  

Κωδικός ISIN 
Νόμισμα 
κατηγορίας 
μεριδίων 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ’ έτος Μελλοντική πολιτική διανομής κατ’ έτος 

LU1514167136 USD A Διανομής (MF) 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1933819796 USD A1 Διανομής (MF) 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514167219 USD C Διανομής (MF) 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514167482 USD Ι Διανομής (MF) 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1884787604 USD U Διανομής (MF) 4,75% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU2371167987 USD Y Διανομής (MF) 4,75% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514168969 AUD Hedged A Διανομής (MFC)* 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1884787786 AUD Hedged U Διανομής (MFC)* 4,75% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514168027 EUR Hedged A Διανομής (QF) 3,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 3,25%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 

LU2152978297 EUR Hedged A Διανομής (MF) 3,00% πληρωτέα μηνιαίως 3,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514168290 EUR Hedged Β Διανομής (QF) 3,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 3,25%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 

LU1514168373 EUR Hedged C Διανομής (QF) 3,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 3,25%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 

LU1514168456 EUR Hedged Ι Διανομής (QF) 3,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 3,25%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 

LU1514168530 GBP Hedged A Διανομής (MF) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 
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Κωδικός ISIN 
Νόμισμα 
κατηγορίας 
μεριδίων 

Κατηγορία 
μεριδίων 

Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ’ έτος Μελλοντική πολιτική διανομής κατ’ έτος 

LU1514168613 GBP Hedged C Διανομής (MF) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514168704 GBP Hedged Ι Διανομής (MF) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514167649 HKD A Διανομής (MF) 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU2210346784 PLN Hedged A Διανομής (QF) 3,50%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 5,25%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 

LU1514169009 CNY Hedged A Διανομής (MFC)* 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1514168886 SGD Hedged A Διανομής (MF) 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1865293754 SGD Hedged C Διανομής (MF) 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 

LU2371168019 SGD Hedged Y Διανομής (MF) 4,25% πληρωτέα μηνιαίως 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1884787869 ZAR Hedged A Διανομής (MFC)* 4,50% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

LU1884787943 ZAR Hedged U Διανομής (MFC)* 4,75% πληρωτέα μηνιαίως 5,25% πληρωτέα μηνιαίως 

 

Global Credit High Income 

Κωδικός ISIN 
Νόμισμα 
κατηγορίας 
μεριδίων  

Κατηγορία 
μεριδίων 

Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ’ έτος Μελλοντική πολιτική διανομής κατ’ έτος 

LU0575582704 USD A Διανομής (MF) 5,75% πληρωτέα μηνιαίως 6,00% πληρωτέα μηνιαίως 

LU0619770406 USD Β Διανομής (MF) 5,75% πληρωτέα μηνιαίως 6,00% πληρωτέα μηνιαίως 

LU2191242440 HKD Hedged A Διανομής (MF) 5,75% πληρωτέα μηνιαίως 6,00% πληρωτέα μηνιαίως 
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European Sustainable Value 

Κωδικός ISIN 
Νόμισμα 
κατηγορίας 
μεριδίων  

Κατηγορία 
μεριδίων 

Όνομα νέας 
κατηγορίας μεριδίων 

(μετά την αλλαγή στην 
πολιτική διανομής) 

Τρέχουσα πολιτική διανομής 
κατ’ έτος 

Μελλοντική πολιτική 
διανομής κατ’ έτος 

LU0012050729 EUR A Διανομής (QF) A Διανομής (QV) 4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα κάθε 
τρίμηνο (QV) 

LU0315084102 EUR A1 Διανομής (QF) A1 Διανομής (QV) 4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα κάθε 
τρίμηνο (QV) 

LU0062647861 EUR Β Διανομής (QF) Β Διανομής (QV) 4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα κάθε 
τρίμηνο (QV) 

LU0062905319 EUR C Διανομής (QF) C Διανομής (QV) 4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα κάθε 
τρίμηνο (QV) 

LU0968428051 EUR Z Διανομής (QF) Z Διανομής (QV) 4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα κάθε 
τρίμηνο (QV) 

LU1056829481 CNY Hedged A Διανομής (MFC)* A Διανομής (MVC)* 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα 
μηνιαίως (MVC)* 

LU0981932865 SGD Hedged A Διανομής (MF) A Διανομής (MV) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα 
μηνιαίως (MV) 

LU0981932782 USD Hedged A Διανομής (MF) A Διανομής (MV) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα 
μηνιαίως (MV) 

LU1031140988 USD Hedged A1 Διανομής (MF) A1 Διανομής (MV) 4,00% πληρωτέα μηνιαίως 
Κυμαινόμενη, πληρωτέα 
μηνιαίως (MV) 
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*Αναφέρεται στη διαφορά υπέρ ή υπό το άρτιο που ενδέχεται να ισχύει για τη διανομή. Οι διανομές μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορά υπέρ το άρτιο όταν το επιτόκιο μιας κατηγορίας 
μεριδίων με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, όταν το επιτόκιο μιας κατηγορίας 
μεριδίων με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, το μέρισμα μπορεί να μειωθεί. Το επίπεδο της 
διαφοράς υπέρ ή υπό το άρτιο καθορίζεται από τις διαφορές μεταξύ των επιτοκίων και δεν αποτελεί μέρος του επενδυτικού στόχου ή της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
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