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Уважаеми г-н акционер,
Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return
Бордът на директорите на Schroder International Selection Fund („Дружеството“) взе решение
считано от 1 юли 2013 г. („Датата на влизане в сила“) да внесе промени в инвестиционната цел и
политика на Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return („Фондът"), с
цел да разшири областта му на инвестиране, за да увеличи потенциалните му източници на
приходи. Фондът ще промени и наименованието си на Schroder International Selection Fund Wealth
Preservation EUR.
Понастоящем Фондът е фонд с абсолютна възвръщаемост на основата на еврото, чиято цел е
постигането на положителна атрактивна възвръщаемост в продължение на пазарен цикъл без
отрицателни години.Тя бе постиганата чрез инвестиране в дългови книжа и валути на развиващи се
държави от Европа, както и задържане на парични средства. Инвестиционният екип обаче в
момента счита, че за да може Фондът да продължи да представя привлекателни инвестиционни
предложения на инвеститорите, той трябва да инвестира в по-широк диапазон от държави и
класове активи.
Ето защо от датата на влизане в сила целта на Фонда ще бъде да запази и подобри реалната
стойност (положителна норма на възвръщаемост след отчитане на инфлацията) в евро за период
от 3-5 години, като инвестира в по-широка инвестиционна област. Фондът пак ще може да
инвестира в дългови ценни книжа и валути на развиващи се европейски държави, но вече ще има и
гъвкавостта да инвестира в други пазари на облигации и валути, както и в стоки, акции и парични
средства.
Настоящата инвестиционна цел е:
„Да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходи главно чрез
инвестиране в портфейл от облигации и други ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва,
издадени от правителства, държавни агенции, наднационални и корпоративни емитенти в
развиващи се европейски страни.“
Новата инвестиционна цел ще бъде:
„Да запази и подобри реалната стойност, измерена в евро след отчитане на инфлацията, в
продължение на 3-5 години.“
Новата инвестиционна политика ще бъде:
„Фондът може да инвестира глобално в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа,
широк диапазон от инструменти с фиксиран доход, инвестиционни фондове, инвестиционни
тръстове, борсово търгувани фондове, инструменти на паричния пазар, парични средства,
депозити и алтернативни класове активи във всякаква валута.
„Фондът може да инвестира и във финансови деривативни инструменти, включително
форуърди и фючърси. Фондът може понякога да инвестира в значителна степен в парични
средства и инструменти на паричния пазар, когато е необходимо да запази капитала.“
www.schroders.com
R.C.S. Luxembourg - B. 8202
За Ваша сигурност телефонните разговори може да се записват
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Преструктурираният Фонд ще има профил с по-висок риск и по-висока категория на синтетичния
индикатор за риска и възвръщаемостта 1, но ще бъде и по-диверсифициран. Таксите за годишно
управление на инвестициите за акции от клас C ще бъдат намалени на 0,75% и ще останат
непроменени за всички други класове акции. Фондът ще премине от категорията Absolute Return
Fund (Фонд с абсолютна възвръщаемост) в категорията Multi-Asset Fund (Фонд, инвестиращ в
различни активи) и ще може да инвестира над 10% от нетните си активи в други инвестиционни
фондове.
Считаме, че тази промяна е в интерес на инвеститорите ни. В приложението към това писмо ще
видите сравнителна таблица на ключовите характеристики на настоящия фонд и на
преструктурирания фонд.
Всички разходи, възникнали директно в резултат от това изменение, ще се поемат от Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A., управляващото дружество на Дружеството.
Надяваме се, че след това изменение инвестициите Ви ще останат във Фонда, но ако желаете
притежаваните от Вас акции от Фонда да бъдат изкупени обратно или да ги прехвърлите в друг от
подфондовете на Дружеството преди датата на влизане в сила, можете да го направите по всяко
време до и в деня на спиране на сделките, който е 28 юни 2013 г. Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно,
в съответствие с разпоредбите на проспекта на Дружеството, въпреки че в някои държави местни
агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за
транзакциите. Местните агенти може също така да имат местен ден за спиране на сделките, който
е на по-ранна дата от посочената по-горе, затова, моля, проверете при тях, за да сте сигурни, че
инструкциите Ви ще стигнат до Schroders в Люксембург преди датата на спиране на сделките, която
е 28 юни 2013 г.
Моля, имайте предвид, че прехвърлянията или обратните изкупувания може да повлияят върху
данъчното състояние на инвестицията Ви и е възможно да не успеете да ги прехвърлите в
определени подфондове, ако те не са регистрирани в държавите, чиито граждани сте, в които
живеете или пребивавате. Затова Ви препоръчваме да потърсите независим професионален съвет
по тези въпроси.
Ако Ви е необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroder или с
обичайния си професионален консултант, или със Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A. на телефон (+352) 341 342 212.
С уважение,

Ноел Феси (Noel Fessey)
упълномощен представител

Гари Дженъуей (Gary Janaway)
упълномощен представител

Синтетичният индикатор за риска и възвръщаемостта (SRRI) определя рисковата категория на фонда в документа с
ключова информация за инвеститорите (ДКИИ) и се изчислява въз основа на волатилността на доходите.
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Приложение
Сравнителна таблица на ключовите характеристики
По-долу е направено сравнение на основните характеристики на Фонда в сегашната му форма и
след преструктурирането. Пълните подробности са изложени в Проспекта. Съветваме
инвеститорите да направят справка и в Документ с ключова информация за инвеститорите (ДКИИ)
относно Фонда, който е приложен към това писмо.

Инвестиционна цел и
политика
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Инвестиционна цел:

Инвестиционна цел:

Да осигури абсолютна
възвръщаемост от нарастване на
капитала и доходи главно чрез
инвестиране в портфейл от
облигации и други ценни книжа с
фиксирана и плаваща лихва,
издадени от правителства,
държавни агенции, наднационални
и корпоративни емитенти в
развиващи се европейски страни.

Да запази и подобри реалната
стойност, измерена в евро след
отчитане на инфлацията, в
продължение на 3-5 години.
Инвестиционна политика:
Фондът може да инвестира
глобално в дялови и свързани с
дялово участие ценни книжа, широк
диапазон от инструменти с
фиксиран доход, инвестиционни
фондове, инвестиционни тръстове,
борсово търгувани фондове,
инструменти на паричния пазар,
парични средства, депозити и
алтернативни класове активи във
всякаква валута.
„Фондът може да инвестира и във
финансови деривативни
инструменти, включително
форуърди и фючърси. Фондът може
понякога да инвестира в
значителна степен в парични
средства и инструменти на
паричния пазар, когато е
необходимо да запази капитала.

Синтетичен
индикатор за риска и
възвращаемостта
(SRRI)
Оповестяване на
риска в ДКИИ

Категория 4 (класове акции в EUR)

Категория 6 (класове акции в EUR)

Категория 5 (класове акции в USD)

Категория 6 (класове акции в USD)

Кредитен риск/дългови ценни
книжа: Емитент на ценни книжа
може да не е в състояние да
изпълни задълженията си за
навременни плащания на лихви и
главница. Това ще окаже влияние
върху кредитния рейтинг на тези
ценни книжа.

Кредитен риск/дългови ценни
книжа: Емитент на ценни книжа
може да не е в състояние да
изпълни задълженията си за
навременни плащания на лихви и
главница. Това ще окаже влияние
върху кредитния рейтинг на тези
ценни книжа.

Финансови техники/деривативи:
Фондът може да използва
финансови деривативни
инструменти като част от
инвестиционния процес. Няма

Финансови техники/деривативи:
Фондът може да използва
финансови деривативни
инструменти като част от
инвестиционния процес. Няма
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гаранция, че те ще донесат
очакваните резултати.

гаранция, че те ще донесат
очакваните резултати.

Кредитен риск/чуждестранна
валута: Използваните валутни
деривативни инструменти подлежат
на риск от неизплащане от
контрагента.

Кредитен риск/чуждестранна
валута: Използваните валутни
деривативни инструменти подлежат
на риск от неизплащане от
контрагента.

Поради това нереализираната
печалба от сделката, както и част
от желаната експозиция на пазара
може да бъде изгубена.

Поради това нереализираната
печалба от сделката, както и част
от желаната експозиция на пазара
може да бъде изгубена.

Оперативен риск/трети страни:
Операциите на фонда зависят от
трети страни и той може да
претърпи прекъсване или загуба в
случай на техен неуспех.

Оперативен риск/трети страни:
Операциите на Фонда зависят от
трети страни.

Фондът може да е подходящ за
инвеститори, търсещи потенциал за
дългосрочен растеж, предлаган
чрез инвестиции в акции, дългови
ценни книжа, ликвидни средства
и/или пазари на валута и ПКИ.

Фондът ще бъде подходящ за
инвеститори, които се стремят към
реална стойност (положителна
норма на възвръщаемост след
отчитане на инфлацията),
предлагана чрез инвестиции в
диапазон от класове активи.

Категория на Фонда

Фонд с абсолютна възвръщаемост

Фонд, инвестиращ в различни
активи

Валута на фонда

EUR

EUR

Такси за управление
по класове акции

A:
A1:
B:
B1:
C:
I:

1,50% на година
1,50% на година
1,50% на година
1,00% на година
0,90% на година
0,00% на година

A:
A1:
B:
B1:
C:
I:

1,50% на година
1,50% на година
1,50% на година
1,00% на година
0,75% на година
0,00% на година

Такса за
разпределение по
класове акции

A:
A1:
B:
B1:
C:
I:

Няма
0,50% на година
0,50% на година
1,25% на година
Няма
Няма

A:
A1:
B:
B1:
C:
I:

Няма
0,50% на година
0,50% на година
1,25% на година
Няма
Няма

Профил на типичния
инвеститор

Текуща такса 2 на клас акции
A Акумулиране EUR

2,05%

2,03%

A1 Акумулиране EUR

2,32%

2,34%

Процентите са на година и са определени в съответствие със стойността на нетните активи на акция. Текущите такси
включват, където е приложимо, такса за разпределение, такса за обслужване на акционерите, такса за годишно
управление на инвестициите и други административни разходи, включително административно управление на фонда,
банката депозитар и агенцията по прехвърлянията. Те включват такси за управление и административни разходи на
базовите инвестиционни фондове в портфейлите. Текущите такси са към 31 декември 2012 г. за Фонда в сегашната му
форма и прогнозата за периода след преструктурирането му.
2
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B Акумулиране EUR

2,55%

2,53%

B1 Акумулиране EUR

2,45%

2,47%

C Акумулиране EUR

1,27%

1,14%

I Акумулиране EUR

0,14%

0,19%

A Разпределение EUR

2,05%

2,03%

A1 Разпределение
EUR

2,32%

2,34%

B Разпределение EUR

2,55%

2,53%

B1 Разпределение
EUR

2,70%

2,72%

A1 Акумулиране USD

2,32%

2,34%

A1 Разпределение
USD

2,32%

2,34%

Списък на ISIN кодовете за класовете акции във Фонда, засегнати от промените:
Клас акции

Валута на класа акции

ISIN код

A Акумулиране

EUR

LU0107768052

A1 Акумулиране

EUR

LU0133717412

В Акумулиране

EUR

LU0107768136

B1 Акумулиране

EUR

LU0133720556

С Акумулиране

EUR

LU0107768219

I Акумулиране

EUR

LU0134345908

A Разпределение

EUR

LU0107768300

A1 Разпределение

EUR

LU0211452114

B Разпределение

EUR

LU0107768482

B1 Разпределение

EUR

LU0224167238

A1 Акумулиране

USD

LU0251571252

A1 Разпределение

USD

LU0251571500

Изменението ще важи и за всички допълнителни класове акции, пуснати преди датата на влизане в
сила.

