Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa
zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste
dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

Emerging Asia

podfond Schroder International Selection Fund SICAV
Trieda A Akumulácia USD (LU0181495838)

Tento fond spravuje spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A., ktorá je členom skupiny Schroders Group.

Ciele a investičná politika
Ciele
Cieľom fondu je poskytnúť prírastok kapitálu až do výšky MSCI Emerging
Markets Asia (Net TR) Index po uhradení poplatkov počas troch až piatich
rokov investovaním do aktív spoločností na rozvíjajúcich trhoch v Ázii.
Investičná politika
Fond je aktívne spravovaný a investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do
akcií spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii.
Fond môže investovať priamo do čínskych akcií B-Shares a H-Shares a môže
investovať menej ako 30 % svojich aktív (netto) priamo alebo nepriamo
(napríklad prostredníctvom participačných listov) na trhu s akciami A-Shares v
Číne, a to cez (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, (ii) schému Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor
(„RQFII“) a (iii) regulované trhy.
Fond môže tiež priamo alebo nepriamo investovať – až do výšky jednej tretiny
svojich aktív – do ďalších cenných papierov (vrátane iných tried aktív), krajín,
regiónov, odvetví alebo mien, investičných fondov, opčných listov a investícií
na peňažnom trhu a udržiavať hotovosť (podlieha obmedzeniam uvedeným
v prospekte).

Fond môže používať deriváty s cieľom znižovať riziká alebo efektívnejšie
spravovať fond.
Referenčné kritérium
Výnosnosť fondu by sa mala posudzovať na základe prekročenia svojej
cieľovej referenčnej hodnoty v rámci indexu Emerging Markets Asia (Net TR)
MSCI a mala by sa porovnávať s kategóriou Morningstar Asia ex Japan
Equities. Očakáva sa, že sa investičné prostredie fondu bude materiálne,
priamo alebo nepriamo prekrývať s komponentmi cieľovej referenčnej hodnoty.
Porovnávacia referenčná hodnota je uvedená iba na účely porovnania
výnosnosti a neurčuje, ako investičný manažér investuje aktíva fondu.
Investičný manažér investuje podľa vlastného uváženia a neexistujú žiadne
obmedzenia, pokiaľ ide o to, do akej miery sa môže portfólio a výnosnosť
fondu odchyľovať od cieľovej referenčnej hodnoty.
Frekvencia obchodovania
Môžete požiadať o vyplatenie vašej investície. Tento fond obchoduje denne.
Politika výplaty dividend
Táto trieda akcií akumuluje výnosy plynúce z investícií fondu, čo znamená, že
výnosy sú udržiavané vo fonde a jeho hodnota sa odráža na cene príslušnej
triedy akcií.
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Ukazovateľ rizika a výnosov
Kategória rizika bola vypočítaná s použitím historických údajov o výnosnosti a
nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu fondu.
Nie je možné garantovať, že riziková kategória fondu zostane nezmenená.
Časom sa môže meniť.
Ani fond zaradený do najnižšej kategórie nepredstavuje bezrizikovú investíciu.
Fond je v tejto kategórii preto, lebo pristupuje na vyššie riziká v snahe o
dosiahnutie vyšších výnosov. Vzhľadom na to môže jeho cena vzrásť alebo
klesnúť.
Rizikové faktory
Riziko rozvojových a hraničných trhov: S rozvojovými trhmi a najmä hraničným
trhmi sa vo všeobecnosti spája väčšie politické, právne a prevádzkové riziko,
ako aj riziko protistrany a likvidity, ako pri rozvinutých trhoch.
Riziko spojené so systémami Stock Connect: Fond môže investovať do
čínskych akcií triedy „A“ prostredníctvom burzových systémov Shanghai-Hong
Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, s ktorými sa
môže spájať riziko zúčtovania a vyrovnania a riziko protistrany, ako aj

regulačné prevádzkové riziko.
Riziko likvidity: Pri nepriaznivých trhových podmienkach fond nemusí byť
schopný predať cenný papier za jeho plnú hodnotu, prípadne vôbec. To môže
mať vplyv na výnosnosť a môže to spôsobiť, že vyplácanie akcií fondu sa
oneskorí alebo pozastaví.
Menové riziko spájajúce sa s čínskou menou jüan: Fond môže investovať v
rôznych menách. Zo zmien výmenných kurzov môžu vyplynúť straty.
Rozhodnutia na kontrolu meny prijaté čínskou vládou môžu ovplyvniť hodnotu
investície fondu a zapríčiniť, že fond bude nútený odložiť alebo pozastaviť
odkupovanie svojich akcií.
Prevádzkové riziko: Prevádzkové procesy, vrátane procesov súvisiacich
s úschovou aktív, môžu zlyhať. Môže tak dôjsť k stratám v rámci fondu.
Riziko výkonnosti: Investičné ciele predstavujú požadované výsledky, nie je
však zaručené, že ich možno dosiahnuť. V závislosti od podmienok na trhu a
makroekonomického prostredia môže byť dosiahnutie investičných cieľov
zložitejšie.
IBOR: Prechod finančných trhov od kurzov IBOR (interbank offered rates)
k alternatívnym referenčným kurzom môže mať vplyv na zhodnotenie
niektorých rezerv a narušiť likviditu niektorých nástrojov. Môže to mať vplyv na
investičnú výkonnosť fondu.
Derivátové riziko: Deriváty možno použiť na efektívnu správu portfólia. Derivát
nemusí dosahovať očakávané výsledky a môže generovať straty väčšie, ako je
cena derivátu, čo môže viesť k stratám v rámci fondu.

Poplatky
Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako
investujete
Vstupný poplatok

5.00%

Výstupný poplatok

Žiadny

Toto je maximálna čiastka, ktorá sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým,
ako sa investujú, alebo pred tým, ako sa vyplatia výnosy z vašej investície.
Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka
Priebežné poplatky

Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za
prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito
poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.
Zobrazené vstupné a výstupné poplatky predstavujú maximálne čiastky a v
niektorých prípadoch môžete platiť menej. Aktuálne platné vstupné a výstupné
poplatky môžete získať od svojho finančného poradcu.
Uvedená čiastka priebežných poplatkov vychádza z minuloročných výdavkov
za rok 2021 končiaci mesiacom december a každý rok sa môže líšiť.
Podrobné informácie o poplatkoch môžete nájsť v časti 3 prospektov fondu.

1.85%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok
Poplatok za výnosnosť
Žiadny

Minulá výnosnosť
%

Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov a nemusí sa podariť ju
zopakovať. Hodnota investície môže klesať aj stúpať a suma, ktorú ste
pôvodne investovali, sa vám nemusí vrátiť späť.
Graf znázorňuje výnosnosť v amerických dolároch po uhradení priebežných
poplatkov a transakčných nákladov portfólia. Vstupné poplatky sú vylúčené z
výpočtov minulej výnosnosti.
Fond bol spustený dňa 09/01/2004.
Trieda akcií bola spustená dňa 09/01/2004.

Výnosnosť dosahovaná počas obdobia od roku 2009 do roku 2018 bola
dosiahnutá za podmienok, ktoré už nie sú relevantné. Vo februári 2018 a 6.
júla 2018 bola zmenená investičná politika fondu.
A Akumulácia USD (LU0181495838)
MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index
Morningstar Asia ex Japan Equities Category

Praktické informácie

Depozitár: J.P. Morgan SE.
Ďalšie informácie: Ďalšie informácie o tomto fonde vrátane prospektu,
najnovšej výročnej správy, následnej polročnej správy a aktuálnej ceny akcií
získate od správcovskej spoločnosti fondu so sídlom na adrese 5, rue
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembursko, a na stránke
www.schroders.lu/kiids. K dispozícii sú zdarma v angličtine, flámštine,
francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine.
Daňová legislatíva: Fond podlieha luxemburskej daňovej legislatíve, ktorá
môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu.
Zodpovednosť: Spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A.
môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku
obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo
nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.
Zastrešujúci fond: Tento fond je oddielom zastrešujúceho fondu, ktorého
názov je uvedený na začiatku dokumentu. Prospekt a pravidelné výkazy sa

vypracúvajú za celý zastrešujúci fond. V záujme ochrany investorov sú aktíva a
pasíva každého oddielu zo zákona oddelené od aktív a pasív iných oddielov.
Prevody: Na základe ustanovených podmienok môžete požiadať o
prevedenie svojej investície do inej triedy akcií v rámci tohto fondu alebo do
iného fondu spoločnosti Schroder. Viac podrobností nájdete v prospekte.
Politika odmeňovania: Zhrnutie politiky odmeňovania spoločnosti Schroders
a súvisiace informácie nájdete na adrese
www.schroders.com/remuneration-disclosures. Papierová kópia je k
dispozícii zadarmo na vyžiadanie.
Táto politika zahŕňa opis spôsobu výpočtu odmien a dávok a totožnosť osôb
zodpovedných za poskytovanie odmien a dávok.
Slovník: Vysvetlenie niektorých pojmov použitých v tomto dokumente nájdete
na adrese www.schroders.lu/kiid/glossary
Distribučné náklady: Úroveň distribučných nákladov v určitých jurisdikciách
môže mať dopad na schopnosť investičného manažéra splniť investičné ciele
fondu naprieč všetkými triedami akcií po uhradení poplatkov.

Tento fond je schválený v Luxembursku a regulovaný Dozornou komisiou pre finančný sektor (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. je
schválený a regulovaný komisiou CSSF. Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 12/05/2022.

