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Szanowni Inwestorzy, 

Schroder International Selection Fund – Global Demographic Opportunities 

Zarząd Schroder International Selection Fund („Spółka”) podjął decyzję o zmianie nazwy, polityki 
inwestycyjnej oraz zmniejszeniu opłaty za zarządzanie inwestycjami Schroder International Selection Fund – 
Global Demographic Opportunities („Fundusz”) ze skutkiem od dnia 2 listopada 2017 r. („Data wejścia w 
życie”).  

Zmiana nazwy 

Nową nazwą Funduszu będzie Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Growth. 

Zmiana polityki inwestycyjnej 

Zarządzający uważa, że długoterminowe zwroty pozostają pod dużym wpływem tematów strukturalnych 
takich jak trendy demograficzne. Zarządzający sądzi również, że dla wykorzystania możliwości wynikających 
z tych tematów, spółki muszą zarządzać działalnością swoich przedsiębiorstw w perspektywie 
długoterminowej i z poszanowaniem interesów interesariuszy, środowiska naturalnego i szeroko 
rozumianego społeczeństwa. Podstawowa ocena zaangażowania spółki w kwestie dotyczące środowiska, 
zagadnień społecznych oraz ładu korporacyjnego stanowi bazę dla długoterminowego kreowania wartości.  

Chociaż wiele z tych cech jest widocznych w dotychczasowej strategii Funduszu, czynniki z zakresu trwałego 
i zrównoważonego rozwoju zostaną teraz należycie bezpośrednio podkreślone w ramach Funduszu. 
Zarządzający liczy, że zmiana zapewni szerszy zakres możliwości inwestycji w spółki zdolne zaoferować 
długoterminowy wzrost i kreację wartości. 

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu, zawarte w prospekcie informacyjnym Spółki, podlegają 
zmianie z dotychczasowego brzmienia: 

„Cel inwestycyjny  

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata, które w opinii zarządzającego mogą czerpać korzyści z 
pozytywnego wpływu gospodarczego trendów demograficznych. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata. Ponieważ Fundusz nie jest ograniczony indeksem, podlega zarządzaniu bez 
odniesienia do indeksu. 
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Zarządzający jest zdania, że trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa oraz nowe 
trendy konsumpcyjne i przemysłowe, mają ogromny wpływ na wzrost gospodarczy. Implikacje tego 
wzrostu dla zysków przedsiębiorstw i strukturalnego wzrostu zysków rynek często pomija bądź 
nienależycie docenia. W naszym przekonaniu strategia oparta na trendach demograficznych powinna 
zapewnić nadwyżkę zwrotu w horyzoncie 3-5 lat. 

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także 
inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.” 

na nowe brzmienie: 

„Cel inwestycyjny  

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata spełniających ustalone przez Zarządzającego kryteria z zakresu 
trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata. Ponieważ Fundusz nie jest ograniczony indeksem, podlega zarządzaniu bez 
odniesienia do indeksu. 

Zarządzający uważa, że przedsiębiorstwa wykazujące się pozytywną charakterystyką w zakresie 
trwałego i zrównoważonego rozwoju, takie jak prowadzące działalność w sposób długoterminowy, 
uznające swoją odpowiedzialność wobec klientów, pracowników i dostawców oraz szanujące 
środowisko, posiadają lepsze pozycjonowanie pozwalające na utrzymanie wzrostu i stóp zwrotu w 
perspektywie długoterminowej. Co więcej, Zarządzający sądzi, że po należytym uzgodnieniu z innymi 
czynnikami wzrostu, może ona przynieść wyższy wzrost zysków w stopniu często niedocenianym przez 
rynek. 

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego 
zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz 
utrzymywać salda środków pieniężnych.” 

Prospekt informacyjny udostępnia się także pod adresem www.schroders.lu. 

Obniżenie opłaty za zarządzanie inwestycjami 

Z przyjemnością informujemy, że opłata za zarządzanie inwestycjami Funduszu ulegnie obniżeniu. Nowe 
stawki opłaty kształtują się następująco: 

Klasy jednostek uczestnictwa Dotychczasowa opłata za 
zarządzanie 

Nowa opłata za zarządzanie 

Jednostki uczestnictwa klasy A 1,50% 1,30% 

Jednostki uczestnictwa klasy C 1,00% 0,65% 

Jednostki uczestnictwa klasy Z 0,75% 0,65% 
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Pozostałe główne cechy Funduszu pozostają bez zmian. Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które 
mają wpływ powyższe zmiany, wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo w Funduszu po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się 
na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na konwersję posiadanych jednostek 
uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed Datą wejścia w życie, może to 
uczynić w dowolnym terminie w terminie składania zleceń do dnia 1 listopada 2017 r. Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. wykona Państwa zlecenie umorzenia lub konwersji bezpłatnie zgodnie z 
postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki 
korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też 
przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń różniących się od terminów omówionych powyżej. Zaleca 
się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do Schroders w Luksemburgu 
przed ostatecznym terminem składania zleceń dnia 1 listopada 2017 r. 

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 212. 

Z poważaniem, 

 

 
 

Cord Rodewald 
upoważniony przedstawiciel 

Alastair Woodward 
upoważniony przedstawiciel 

 

 

 

Załącznik 

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana 

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

A Accumulation USD LU0557290698 

C Accumulation USD LU0557290854 

A Accumulation EUR Hedged LU0557291076 

C Accumulation EUR Hedged LU0557291233 

A Distribution EUR Hedged LU0671501046 

Z Accumulation EUR Hedged LU0966866849 

 


