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

12 Ιανουαρίου 2018
Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return
Το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») αποφάσισε να αλλάξει
το όνομα, τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική, καθώς και να μειώσει την αμοιβή διαχείρισης του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return (το «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).
Αλλαγή ονόματος
Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total
Return.
Αλλαγή επενδυτικού στόχου και πολιτικής
Οι αγορές ομολόγων της Ασίας παρουσίαζαν ιστορικά μια σχετική μεταβλητότητα έναντι των αγορών
ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, λόγω του ιστορικά χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης
της αγοράς. Ωστόσο, τα τελευταία 10 χρόνια, οι ασιατικές αγορές ομολόγων έχουν αναπτυχθεί από
πλευράς πολυπλοκότητας και εύρους και η σχετική μεταβλητότητά τους έχει υποχωρήσει σημαντικά. Ο
διαχειριστής πιστεύει ότι η στρατηγική απόλυτης απόδοσης, με στόχο την προστασία του κεφαλαίου σε
διάστημα 12 μηνών, λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν όταν η σχετική μεταβλητότητα ήταν
υψηλότερη. Η στρατηγική συνολικής απόδοσης, η οποία έχει πιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, θα
είναι πιο ικανοποιητική για τους επενδυτές που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα
προκύψουν μελλοντικά στις ασιατικές αγορές ομολόγων. Ως εκ τούτου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αλλάξει
από τη στρατηγική απόλυτης απόδοσης στη στρατηγική συνολικής απόδοσης, αρχής γενομένης από την
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.
Επιπλέον, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι σε θέση να επενδύει σε
ομόλογα από ευρύτερο φάσμα ασιατικών χωρών, καθότι ο ορισμός της Ασίας θα διευρυνθεί για αυτό το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκειμένου να συμπεριλαμβάνει τις χώρες της δυτικής Ασίας που παρατίθενται στη
νέα επενδυτική πολιτική που ακολουθεί.
Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό
δελτίο της Εταιρείας, θα αλλάξουν από:
«Επενδυτικός Στόχος
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει απόλυτη απόδοση που συνίσταται σε αύξηση
κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που
εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες της Ασίας
(πλην της Ιαπωνίας).
www.schroders.com
Μητρώο 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
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Απόλυτη απόδοση σημαίνει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις σε
διάστημα 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς ωστόσο να παρέχεται σχετική εγγύηση
και το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο.
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς,
υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες της Ασίας (πλην της Ιαπωνίας), σε παράγωγα που
συνδέονται με τα παραπάνω μέσα και σε νομίσματα. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν συνδέεται
με δείκτη, υπόκειται σε διαχείριση χωρίς αναφορά σε δείκτη.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στην ηπειρωτική Κίνα μέσω του προγράμματος
«Διαπιστευμένος Ξένος Θεσμικός Επενδυτής σε Ρενμίνμπι» (RQFII) ή μέσω Οργανωμένων Αγορών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με αξιολόγηση
πιστοληπτικής ικανότητας χαμηλότερη από επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη
Standard & Poor's ή ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας για τα διαβαθμισμένα ομόλογα και έμμεση αξιολόγηση από τη Schroders για τα μη
διαβαθμισμένα ομόλογα).
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς. Με στόχο την παροχή
απόλυτης απόδοσης, ένα σημαντικό τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να τηρείται σε
μετρητά, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ανεπτυγμένων αγορών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε παράγωγα
(συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) με σκοπό την επίτευξη
επενδυτικών κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης, το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Επενδυτικό Στόχο και την Επενδυτική Πολιτική του. Συγκεκριμένα,
μπορεί να χρησιμοποιούνται συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης για την απόκτηση
έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Η
ακαθάριστη έκθεση των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης δεν θα υπερβαίνει το 60%
και αναμένεται να εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 0% και 30% της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο».
σε:
«Επενδυτικός Στόχος
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα, επενδύοντας σε
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες στην Ασία.
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, παράγωγα που συνδέονται με τους εν λόγω τίτλους και
νομίσματα. Οι τίτλοι σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου εκδίδονται από κυβερνήσεις,
κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες στην Ασία. Για τους σκοπούς αυτού
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Ασία περιλαμβάνει τις εξής χώρες της δυτικής Ασίας: Μπαχρέιν,
Ισραήλ, Λίβανο, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να συμμετέχει σε ανοδικές αγορές, επιδιώκοντας
παράλληλα να περιορίζει τις ζημίες σε πτωτικές αγορές με τη χρήση παραγώγων. Δεν παρέχεται
εγγύηση για τον περιορισμό των ζημιών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στην ηπειρωτική Κίνα μέσω του προγράμματος
Διαπιστευμένων Ξένων Θεσμικών Επενδυτών σε RMB» (Renminbi Qualified Foreign Institutional
Investor – RQFII) ή μέσω Οργανωμένων Αγορών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει έως το 50% του ενεργητικού του σε τίτλους που
διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη
Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για
τα ομόλογα που φέρουν αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της Schroders για τα
ομόλογα χωρίς αξιολόγηση). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί (κατ' εξαίρεση) να διατηρεί το 100% του
ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς ή μετρητά.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε παράγωγα
(συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) με στόχο την επίτευξη
επενδυτικών κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης, το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Επενδυτικό Στόχο και την Επενδυτική Πολιτική του. Συγκεκριμένα,
μπορεί να χρησιμοποιούνται συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης για την απόκτηση
έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Η
ακαθάριστη έκθεση των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης δεν θα υπερβαίνει το 60%
και αναμένεται να εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 0% και 30% της Καθαρής Αξίας
Ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο».
Μείωση Αμοιβής Διαχείρισης
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η αμοιβή διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
θα μειωθεί. Τα νέα ποσοστά αμοιβής έχουν ως εξής:
Κατηγορίες Μεριδίων

Τρέχουσα Αμοιβή
Διαχείρισης

Νέα Αμοιβή Διαχείρισης

Μερίδια Α

1,25%

1,00%

Μερίδια A1

1,25%

1,00%

Μερίδια B

1,25%

1,00%

Μερίδια C

0,75%

0,60%

Μερίδια D

1,25%

1,00%

Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες αλλαγές
παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής.
Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από αυτές
τις αλλαγές, αλλά εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε
μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28
Φεβρουαρίου 2018. Η Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. θα εκτελέσει τις εντολές σας
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για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, 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 για τους τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερομένης.
Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η Schroders στο
Λουξεμβούργο θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28 Φεβρουαρίου
2018.
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 (Luxembourg) S.A. στο (+352) 341 342 212.
Με εκτίμηση,

Cord Rodewald
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Alastair Woodward
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Προσάρτημα
Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις αλλαγές
Κατηγορία μεριδίων

Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων

Κωδικός ISIN

A Σώρευσης

USD

LU0106250508

A1 Σώρευσης

USD

LU0133703115

B Σώρευσης

USD

LU0106250763

C Σώρευσης

USD

LU0106251068

I Σώρευσης

USD

LU0134333219

A Διανομής

USD

LU0091253459

A1 Διανομής

USD

LU0160363239

C Διανομής

USD

LU0091253616

D Διανομής

USD

LU0417517975

Z Σώρευσης

USD

LU1281941424

Z Διανομής

USD

LU1281941697

A1 Σώρευσης

EUR

LU0251569942
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A1 Διανομής

EUR

LU0251570361

Z Σώρευσης

EUR

LU1281941770

Z Διανομής

EUR

LU1281941853

A Διανομής

HKD

LU0532872552

Z Διανομής

HKD

LU1281941937

A Σώρευσης

EUR Hedged

LU0327381843

A1 Σώρευσης

EUR Hedged

LU0327382148

C Σώρευσης

EUR Hedged

LU0327382064

A1 Διανομής

EUR Hedged

LU0327382494

Z Σώρευσης

EUR Hedged

LU1281942075

Z Διανομής

EUR Hedged

LU1281942158

A Διανομής

GBP Hedged

LU0242606829

Z Διανομής

GBP Hedged

LU1281942232

A Σώρευσης

SGD Hedged

LU0358858032

Z Σώρευσης

SGD Hedged

LU1281942315

