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28 Δεκεμβρίου 2017 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund – Greater China 

Το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») αποφάσισε να αλλάξει 
την επενδυτική πολιτική του Schroder International Selection Fund – Greater China (το «Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο») με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει επί του παρόντος τη δυνατότητα να επενδύει «έως το 10%» του 
ενεργητικού του σε μετοχές «China A-Shares», μέσω του προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong Kong Stock Connect». Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αυξήσει 
την ευελιξία του ώστε να επενδύει «λιγότερο από 30%» του ενεργητικού του σε μετοχές «China A-Shares», 
μέσω του προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect». 

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει επί του παρόντος τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί παράγωγα με 
σκοπό τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών. 

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 
δελτίο της Εταιρείας, αλλάζουν από: 

«Επενδυτικός στόχος  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ 
και της Ταϊβάν. 

Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρία του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την ΕΔΠ του Χονγκ 
Κονγκ και την Ταϊβάν.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει άμεσα σε μετοχές «China B-Shares» και «China H-Shares» 
και δύναται να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε μετοχές «China A-Shares» μέσω του 
προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect».  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό τη μείωση του κινδύνου ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά». 
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σε: 

«Επενδυτικός στόχος  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ 
και της Ταϊβάν. 

Επενδυτική Πολιτική 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της ΕΔΠ του Χονγκ 
Κονγκ και της Ταϊβάν.  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει άμεσα σε μετοχές «China B-Shares» και «China H-Shares» 
και δύναται να επενδύει λιγότερο από 30% του ενεργητικού του σε μετοχές «China A-Shares» μέσω 
του προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect».  

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με σκοπό την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμβάσεις κάλυψης διαφοράς, 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 κάλυψης διαφοράς για την απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες ή ακάλυπτες θέσεις ή για 
την αντιστάθμιση της έκθεσης σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές. Η ακαθάριστη 
έκθεση των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το 60% και αναμένεται να 
εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 30% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά». 

Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.lu. 

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα. 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 31 
Ιανουαρίου 2018. Η Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. θα εκτελέσει τις εντολές σας 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 31 Ιανουαρίου 
2018. 
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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 LU0140636845 

A1 Σώρευσης USD LU0161616080 

B Σώρευσης USD LU0140636928 

C Σώρευσης USD LU0140637140 

I Σώρευσης USD LU0190586114 

A Διανομής GBP LU0199880310 

C Διανομής GBP LU0492969166 

A Σώρευσης EUR LU0365775922 

I Σώρευσης EUR LU0890606212 

F Σώρευσης SGD LU1317429246 

 


