
Pagrindinė informacija investuotojams
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama
teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą
sprendimą, ar investuoti.

Asian Opportunities
SICAV subfondas Schroder International Selection Fund
Klasė C Kaupimas EUR (LU0248183658)
Šį fondą valdo „Schroder Investment Management (Europe) S.A.“, kuri yra „Schroders Group“ narė.

Tikslai ir investavimo politika
Tikslai
Fondo tikslas – užtikrinti kapitalo augimą, viršijantį MSCI AC Asia ex Japan
(Net TR) Index per trejus–penkerius metus išskaičiuotus mokesčius,
investuojant į Azijos bendrovių (išskyrus Japoniją) akcijas.
Investavimo politika
Fondas yra aktyviai valdomas ir investuoja mažiausiai du trečdalius savo turto į
Azijos bendrovių (išskyrus Japoniją) akcijas.
Fondas gali tiesiogiai investuoti į Kinijos B akcijas ir Kinijos H akcijas ir gali
investuoti mažiau nei 30 % savo turto (grynąja verte) tiesiogiai arba netiesiogiai
per išvestines finansines priemones į Kinijos A akcijas per Šanchajaus /
Šendženo–Honkongo „Stock Connect“.
Fondas taip pat gali tiesiogiai ar netiesiogiai investuoti iki trečdalio savo turto į
kitus vertybinius popierius (įskaitant kitas turto klases), šalis, regionus,
pramonės šakas ar valiutas, investicinius fondus, varantus ir pinigų rinkos
investicijas bei laikyti grynaisiais pinigais (atsižvelgiant į prospekte numatytus
apribojimus).
Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas sumažinti

riziką arba efektyviau valdyti fondą.
Lyginamasis indeksas
Fondo rezultatai turėtų būti vertinami pagal siekiamą lyginamąjį indeksą, t.y.,
viršyti MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) indeksą, ir lyginami su Morningstar
Asia ex Japan Equities Category. Manoma, kad fondo investavimo laukas iš
dalies sutaps su palyginamo lyginamojo indekso komponentais. Lyginamasis
indeksas yra įtraukiamas tik rezultatams palyginti ir neturi jokios įtakos, kaip
investicijų valdytojas investuoja į fondo turtą. Investicijų valdytojas investuoja
savo nuožiūra ir nėra jokių apribojimų, kiek fondo portfelis ir rezultatai gali
nukrypti nuo tikslinio indekso. Investicijų valdytojas investuos į įmones ar
sektorius, neįtrauktus į lyginamąjį indeksą, norėdamas pasinaudoti
konkrečiomis investavimo galimybėmis. Tikslinis indeksas buvo pasirinktas,
nes jis atspindi investicijų, į kurias fondas gali investuoti, tipą, ir todėl yra
tinkamas tikslas, atsižvelgiant į grąžą, kurią fondas siekia suteikti. Lyginamasis
indeksas buvo pasirinktas, nes investicijų valdytojas tiki, kad indeksas yra
tinkamas rezultatams palyginti atsižvelgiant į fondo investavimo tikslą ir
strategiją.
Sandėrių dažnumas
Galite paprašyti išpirkti savo investicijas. Šis fondas prekiauja kasdien.
Paskirstymo politika
Ši akcijų klasė kaupia pajamas, gautas iš fondo investicijų, o tai reiškia, jos
laikomos fonde, o jų vertė atsispindi akcijų klasės kainoje.

Rizikos ir grąžos pobūdis
Mažesnė rizika Didesnė rizika
Potencialiai mažesnis atlygis Potencialiai didesnis atlygis
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Rizikos ir atlygio rodiklis
Rizikos kategorija buvo apskaičiuota naudojant ankstesnės veiklos duomenis ir
gali būti nepatikimas fondo ateities sandorio rizikos profilio rodiklis.
Negarantuojama, kad fondo rizikos kategorija išliks fiksuota, tad laikui bėgant ji
gali keistis.
Žemiausios kategorijos fondas nereiškia nerizikingos investicijos.
Fondas priskiriamas šiai kategorijai, nes ieškodamas didesnio atlygio jis gali
prisiimti didesnę riziką, o jo kaina gali atitinkamai kilti ir kristi.
Kategorija taip pat rodo, kad ši akcijų klasė yra kita nei fondo valiuta.
Rizikos faktoriai
Valiutos rizika: fondas gali prarasti vertę dėl užsienio valiutų kursų pokyčių.
Besivystančių rinkų ir pasienio rizika: Besivystančios rinkos, ypač pasienio
rinkos, paprastai kelia didesnę politinę, teisinę, sandorio šalies, veiklos ir
likvidumo riziką nei išsivysčiusios rinkos.
„Stock Connect“ rizika: Fondas gali investuoti į Kinijos A akcijas per

Šanchajaus–Honkongo „Stock Connect“ ir Šendženo-Honkongo „Stock
Connect“, o jie gali apimti tarpuskaitos ir atsiskaitymo, reguliavimo, veiklos ir
sandorio šalies riziką.
Likvidumo rizika: esant sunkioms rinkos sąlygoms, fondas gali neparduoti
vertybinių popierių už visą vertę arba apskritai. Tai gali turėti įtakos rezultatams
ir paskatinti fondą atidėti ar sustabdyti akcijų išpirkimą.
Veiklos rizika: veiklos procesai, įskaitant tuos, kurie susiję su turto saugojimu,
gali nepavykti. Tai gali padaryti nuostolių fondui.
Veiklos rizika: investavimo tikslai išreiškia numatomą rezultatą, tačiau nėra
jokios garantijos, kad toks rezultatas bus pasiektas. Atsižvelgiant į rinkos
sąlygas ir makroekonominę aplinką, gali būti sunkiau pasiekti investicinius
tikslus.
IBOR: finansų rinkų perėjimas nuo tarpbankinių siūlomų palūkanų (angl. k.
IBOR) naudojimo prie alternatyvių orientacinių palūkanų gali turėti įtakos
vertinant tam tikras akcijas ir sutrikdyti tam tikrų priemonių likvidumą. Tai gali
turėti įtakos fondo investicijų veiklai.
Su išvestinėmis priemonėmis susijusi rizika: siekiant efektyviai valdyti portfelį
gali būti pasitelkiamos išvestinės finansinės priemonės. Išvestinė finansinė
priemonė ne visada gali būti tokia veiksminga, kaip tikėtasi, tai gali lemti
nuostolius, didesnius nei išvestinės finansinės priemonės savikaina, ir todėl
fondas gali patirti nuostolių.



Mokesčiai
Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Pardavimo mokestis 1.00%

Išpirkimo mokestis Nėra

Tai yra didžiausia suma, kurią galima išimti iš jūsų pinigų prieš juos
investuojant.

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis 1.05%

Sėkmės mokestis

Mokesčiai, imamai iš fondo tam tikromis
konkrečiomis sąlygomis

Nėra

Jūsų mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant
jo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų jūsų
investicijų prieaugį.
Pateikti įstojimo ir pasitraukimo mokesčiai yra didžiausi skaičiai, o kai kuriais
atvejais galite mokėti mažiau. Faktinius įstojimo ir pasitraukimo mokesčius
galite sužinoti iš savo finansų patarėjo.
Einamųjų mokesčių skaičius pagrįstas praėjusių metų išlaidomis per metus,
kurie baigėsi 2020 m. gruodžio mėn., ir kiekvienais metais gali skirtis.
Daugiau informacijos apie mokesčius galite rasti fondo prospekto 3 skyriuje.

Ankstesnės veiklos rezultatai
%

2009–2018 m. rezultatai buvo pasiekti aplinkybėmis, kurios jau nebetaikomos.
Fondo investavimo politika buvo pakeista 2018 m. vasario mėn.

Morningstar Asia ex Japan Equities sector
MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index
C Kaupimas EUR (LU0248183658)

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų prognozė ir nebūtinai bus identiški.
Investicijų vertė gali mažėti ir didėti, ir jūs nebūtinai susigrąžinsite sumą, kurią
investavote iš pradžių.
Diagramoje rodomi rezultatai eurais, sumokėjus einamuosius mokesčius ir
portfelio sandorio išlaidas. Įstojimo mokesčiai neįtraukiami į ankstesnių
rezultatų skaičiavimus.
Fondas paleistas 29 spalis 1993.
Akcijų klasė paleista 22 kovas 2006.
Veiklos duomenys pateikiami tik nuo atitinkamos akcijų klasės paleidimo.

Praktinė informacija
Depozitaras: „J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“
Išsamesnė informacija: Daugiau informacijos apie šį fondą, įskaitant
prospektą, naujausią metinę ataskaitą, bet kurią paskutinę pusmečio ataskaitą
ir naujausią akcijų kainą, galite gauti iš fondą valdančios įmonės, adresu 5, rue
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Liuksemburgas, ir
www.schroders.lu/kiids. Juos nemokamai galima gauti bulgarų, anglų,
prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, lenkų, flamandų, olandų, suomių,
portugalų ir ispanų kalbomis.
Mokesčių įstatymai: Fondui taikomi Liuksemburgo mokesčių įstatymai, kurie
gali turėti įtakos jūsų asmeninei mokesčių padėčiai.
Atsakomybė: „Schroder Investment Management (Europe) S.A.“ atsakinga tik
už bet kokius šiame dokumente esančius teiginius, kurie yra klaidinantys,
netikslūs ar neatitinkantys atitinkamų fondo prospekto dalių.
Skėtinis fondas: šis fondas yra skėtinio fondo, kurio pavadinimas yra šio
dokumento viršuje, skyrius. Prospektas ir periodinės ataskaitos yra rengiamos

viso skėtinio fondo. Siekiant apsaugoti investuotojus, kiekvieno skyriaus turtas
ir įsipareigojimai nuo kitų skyrių turto ir įsipareigojimų yra atskiriami įstatymais.
Keitimai: priklausomai nuo sąlygų, galite kreiptis, jei norite savo investiciją
perkelti į kitą šio fondo ar kito „Schroder“ fondo akcijų klasę. Daugiau
informacijos rasite prospekte.
Atlygio nustatymo politika: „Schroders“ atlygio politikos ir susijusios
informacijos santrauka pateikiama
www.schroders.com/remissions-disclosures. Paprašius galima
nemokamai gauti popierinę kopiją.
Politikoje pateikiamas atlygio ir išmokų apskaičiavimo aprašymas ir asmenų,
atsakingų už atlygio ir išmokų skyrimą, tapatybė.
Žodynas: kai kurių šiame dokumente vartojamų terminų paaiškinimus rasite
svetainėje www.schroders.lu/kid/glossary.
Paskirstymo sąnaudos: paskirstymo sąnaudų lygis tam tikrose jurisdikcijose
gali turėti įtakos investicijų valdytojo gebėjimui pasiekti fondo investavimo tikslą
visose akcijų klasėse, atskaičius mokesčius.

Šiam fondui leidimas yra suteiktas Liuksemburge ir jį kontroliuoja „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF). „Schroder Investment
Management (Europe) S.A.“ leidimas yra suteiktas Liuksemburge ir ją reguliuoja CSSF. Ši pagrindinė informacija investuotojams 19/02/2021 yra tiksli.


