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Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího referenční hodnotu MSCI Europe (Net TR) index po odečtení poplatků po dobu tří až
pětiletého období investicemi do akcií a jim podobných cenných papírů evropských společností.

Výše uvedené údaje představují investiční cíl fondu. Informace o investiční politice fondu naleznete v dokumentu s klíčovými informacemi. 
Fond má za cíl udržitelné investování (ve smyslu článku 9 nařízení SFDR).
To znamená, že fond investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic ve smyslu principu SFDR. 
Příslušná rizika související s investicí do tohoto fondu jsou uvedena na druhé straně a je třeba je důkladně zvážit, než se rozhodnete
k jakékoli investici. Dosavadní výkonnost není směrodatná pro budoucí výkonnost a nemusí se zopakovat. Hodnota investic a příjem z nich
může klesat a stoupat a investoři nemusí dostat zpět částky, které původně investovali. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles
nebo nárůst hodnoty investic. Údaje o výkonnosti nezahrnují žádné provize či náklady, jsou-li nějaké, účtované při emisi a zpětném odkupu
podílů či akcií libovolného fondu.

Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost 1 měsíc 3 měsíce YTD (Rok ke dni) 1 rok 3 roky 5 let 10 years

Třída akcií (netto) -0,4 4,7 10,8 -2,9 30,5 2,0 64,4

Cílové srovnávací
hodnocení

2,5 4,2 11,3 7,1 48,4 37,2 100,9

Referenční index 0,8 1,6 8,5 0,3 36,1 17,2 87,7
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Třída akcií (netto) 20,4 16,4 -15,9 25,7 8,8 -0,1 -21,7 36,6 -1,6 -2,9

Cílové srovnávací
hodnocení

16,3 19,7 -12,1 16,7 2,4 4,6 -11,6 30,2 6,5 7,1

Referenční index 18,7 19,1 -6,0 16,8 3,2 -1,6 -12,4 37,8 -1,6 0,3

Výkonnost za
kalendářní rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Třída akcií (netto) 25,4 3,1 -0,8 8,1 20,1 -15,1 27,2 -5,2 31,1 -30,3

Cílové srovnávací
hodnocení

19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1 -9,5

Referenční index 21,9 5,4 16,0 1,2 13,5 -15,7 23,3 3,0 21,2 -16,9

Výkonnost nad 10 let (%)
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Hodnocení a akreditace

Podrobnosti o výše uvedených ikonách naleznete
v části Informace o zdrojích a hodnocení.

Údaje o fondu

Manažeři fondu  Leon Howard-Spink 
Paul Griffin

Fond spravován
manažery od 

01.05.2020 ; 01.05.2020

Obhospodařovatel
fondu 

Schroder Investment
Management (Europe)
S.A.

Sídlo fondu  Lucembursko
Datum uvedení fondu
na trh 

03.03.2011

Datum uvedení třídy
akcií na trh 

03.03.2011

Základní měna fondu  EUR
Měna třídy investičních
akcií 

EUR

Fondový kapitál
(miliony) 

EUR 29,18

Počet emisí dluhopisů
v majetku fondu 

19

Cílové srovnávací
hodnocení  

MSCI Europe NR

Referenční index   Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category

Čistá hodnota aktiv
připadající na 1
investiční akcii 

EUR 179,0762

Frekvence obchodování  Denně
Frekvence výplaty
podílu na zisku 

Podíl na zisku není
vyplácen

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do  5,00%
Výkonnostní poplatek  0,00%
Metodika výpočtu
výkonnostního
poplatku 

10 % výkonu fondu
přesahujícího srovnávací
index MSCI Europe
Index, který podléhá
maximálnímu výkonu
fondu (watermark).

Průběžný poplatek  1,84%
Poplatek při opuštění  0,00%

http://schroders.com/
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Návratnost investice EUR 10.000 za 10 let

Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR
MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
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Graf slouží pouze pro ilustraci a neodráží skutečnou návratnost jakékoli investice. 
Výnosy se počítají bez zohlednění vstupních nákladů („bid to bid“), jako čistý reinvestovaný
zisk, po odečtení poplatků.

Posouzení rizik

Kapitálové riziko/zásady distribuce: Protože fond si klade za cíl vyplácet dividendy bez
ohledu na svůj výkon, dividenda může představovat vrácení části vaší původní investované
částky.
Riziko soustředění: Fond se může soustředit do omezeného počtu geografických regionů,
průmyslových odvětví, trhů a/nebo jednotlivých pozic. To může mít za následek velké změny
hodnoty fondu, a to jak nahoru, tak dolů.
Riziko protistrany:fond může mít smluvní dohody s protistranami. Pokud protistrana není
schopna splnit své závazky, částka, kterou dluží fondu, může být částečně nebo úplně
ztracena.
Měnové riziko: Fond může ztratit hodnotu v důsledku pohybů směnných kurzů.
Derivátové riziko: Deriváty mohou být použity k efektivní správě portfolia. Deriváty nemusí
podávat očekávaný výkon a mohou způsobit ztráty přesahující náklady na derivát a mohou mít
za následek ztráty ve fondu.
Vyšší riziko volatility:cena tohoto fondu může být volatilní, protože hledání vyšších výnosů
může představovat vyšší riziko.
IBOR: Přechod finančních trhů od používání mezibankovních nabídkových sazeb (IBOR)
k alternativním referenčním sazbám může mít dopad na oceňování určitých účastí a může
narušit likviditu některých nástrojů. To může mít dopad na výkonnost investic fondu.
Likvidní riziko: Za složitých podmínek na trhu se může stát, že fond nebude schopen prodat
cenný papír za plnou hodnotu nebo ho vůbec prodat. To může nepříznivě ovlivnit výkonnost a
může to způsobit, že fond bude muset odložit nebo pozastavit vykupování svých akcií.
Tržní riziko: Hodnota investic může stoupat i klesat, a může se stát, že investor nedostane
zpět celou původně investovanou částku.
Provozní riziko: Provozní procesy, včetně těch, které se týkají zajištění aktiv, mohou selhat. To
může vést ke ztrátám ve fondu.
Riziko výkonnosti: Investiční cíle vyjadřují zamýšlený výsledek, ale neexistuje žádná záruka,
že bude dosaženo tohoto výsledku. V závislosti na tržních podmínkách a makroekonomickém
prostředí může být dosažení investičních cílů obtížnější.
Riziko udržitelnosti: Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky. To znamená, že
může omezovat expozici fondu společnostem, průmyslovým odvětvím nebo sektorům a může
se vzdát investičních příležitostí nebo se vzdát některých účastí, které nejsou v souladu
s kritérii udržitelnosti, které zvolil investiční správce. Fond může investovat do společností,
které neodpovídají přesvědčením a hodnotám konkrétního investora.

Podrobnosti o nákupu

Minimální počáteční
úpis 

EUR 1.000 ; USD 1.000
nebo ekvivalent těchto
částek v jakékoli jiné
volně směnitelné měně.

Kódy

ISIN  LU0591897516
Bloomberg  SEUEQFA LX
SEDOL  B44VX96
Reuters code  LU0591897516.LUF

NIŽŠÍ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

Souhrnný ukazatel rizika (SRI)

1  2  3  4  5  6  7

Kategorie rizik byla vypočítána na základě
historických údajů o výkonnosti a nemusí být
spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika
fondu. U kategorie rizika fondu není zaručeno,
že zůstane stálá. Další informace naleznete
v dokumentu „Klíčové informace.

Statistika rizik a finanční ukazatele

Fond Cílové srovnávací
hodnocení

Roční volatilita (%)
(3r)

22,1 15,5

Alfa (%) (3r) -5,7 -

Beta (3r) 1,2 -

Sharpeho poměr (3r) 0,5 0,9

Informační poměr
(3r)

-0,4 -

Dividendový výnos
(%)

1,3 -

Poměr ceny k účetní
hodnotě

3,7 -

Poměr ceny k
čistému zisku

26,7 -

Předpokládaná
směrodatná
odchylka rozdílů
mezi výnosy fondu a
indexu

8,3 -

Zdroj: Morningstar a Schroders pro poměr
předpokládané směrodatné odchylky rozdílů
mezi výnosy fondu a indexu. Výše uvedené
ukazatele vycházejí z údajů o výkonnosti
založených na nabídkových cenách (bid to bid
price). Tyto finanční ukazatele se vztahují k
průměru kapitálových účastí zahrnutých v
majetku fondu a v benchmarku (je-li uveden).

http://schroders.com/
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Alokace aktiv

Odvětví (%)

Fond Cílové srovnávací hodnocení

Průmyslové podniky

Zdravotnictví

Informační technologie

Materiály

Likvidní majetek

Deriváty

Nemovitosti

Komunikační služby

Inženýrské sítě

Energetika

Spotřební zboží zbytné

Spotřební zboží nezbytné

Finanční služby

33,6
14,8
21,4
15,9
18,3
6,3

17,4
6,9
7,7
0,0
1,6
0,0
0,0
0,8
0,0
3,5
0,0
4,4
0,0
6,0
0,0

11,5
0,0

13,0
0,0

17,0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Zeměpisné rozložení (%)

Fond Cílové srovnávací hodnocení

Švýcarsko

Německo

Spojené království

USA

Švédsko

Likvidní majetek

Itálie

Nizozemsko

Dánsko

Norsko

Francie

Brazílie

Jiné

17,8
9,2

14,2
12,9
11,8
17,4
11,6
10,1
10,0
4,7
9,3
0,0
6,5
3,3
5,6
8,1
4,9
4,7
4,5
0,9
3,8

16,5
0,0
0,1
0,0

12,2

0% 10%3% 5% 8% 13% 15% 18%

Regionální rozložení (%)

Fond Cílové srovnávací hodnocení

Evropa (bez Spojeného království) a /Středního
východ

Spojené království

Ameriky

Likvidní majetek

Pacifický region bez Japonska

Rozvíjející se trhy

67,3
69,1

11,8
17,4

11,6
10,1

9,3
0,0

0,0
2,3

0,0
1,2

0% 20% 40% 60%

Top 10 účastí (%)

Název holdingu %

RELX PLC 7,3

Schneider Electric SE 6,6

ASML Holding NV 5,6

Beijer Ref AB 5,4

Siemens Healthineers AG 5,3

Experian PLC 5,0

Novo Nordisk A/S 4,9

Lonza Group AG 4,8

Prysmian SpA 4,8

Sika AG 4,6

Zdroj: Schroders. Údaje o top 10 účastech a o alokaci aktiv odrážejí stav na úrovni celého fondu.

Dostupné třídy investičních akcií

A Akumulace EUR A Distribuce EUR

Frekvence výplaty
podílu na zisku

Podíl na zisku není
vyplácen

Ročně

ISIN LU0591897516 LU1817472001

Bloomberg SEUEQFA LX SCHEARI LX

SEDOL B44VX96 BG5NQ18

http://schroders.com/
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Klimatický panel

Intenzita Emisí Uhlíku

Hodnota Pokrytí*

Uhlíková stopa, rozsah 1 a 2

Uhlíková stopa: Tuny CO2e na
investovaný mil. USD

16,7

70,1

95,7%

100,0%

Uhlíková stopa, rozsah 3

Tuny CO2e na investovaný mil. USD
135,5

487,7

95,7%

99,6%

Vážený průměr intenzity emisí uhlíku,
rozsah 1 a 2

Tonnes of CO2e per $mn revenue

59,5

114,7

95,7%

99,8%

Vážený průměr intenzity emisí uhlíku,
rozsah 3

Tonnes of CO2e per $mn revenue

587,7

794,8

95,7%

100,0%

Energetická Expozice

Hodnota

Obnovitelné zdroje energie (%)

Weighted avg. % revenue exposure
0,2%

1,6%

Uhlí

Weighted avg. % revenue exposure
0,0%

0,0%

Asfaltové písky

Weighted avg. % revenue exposure
0,0%

0,0%

Fond Referenční hodnota

-794,8 -397,4 0 397,4 794,8

Fond Referenční hodnota

-1,6% -0,8% 0 0,8% 1,6%

Zdroj: MSCI. Ve výše uvedeném grafu je zobrazen vážený průměr intenzity emisí uhlíku (WACI), uhlíková stopa a energetická expozice fondu, popř.
jeho referenčního indexu. WACI a uhlíková stopa vycházejí z emisí rozsahu 1, 2 a 3. WACI měří uhlíkovou náročnost portfolia posouzením poměru
emisí k tržbám generovaným podkladovými společnostmi, do nichž je investováno. Při výpočtu klimatických metrik společnost Schroders vyloučí
neutrální aktiva (jako je hotovost) a další nezpůsobilá aktiva. To znamená, že společnost Schroders agreguje emise Scope 1, 2, 3 na úrovni
společnosti pouze na základě způsobilých aktiv portfolia (což znamená kótované cenné papíry a úvěry, kde je to možné). Uhlíková stopa normalizuje
celkové uhlíkové emise portfolia oproti jeho tržní hodnotě. Metriky energetické expozice se počítají podle tržeb podkladových společností, do nichž je
investováno, z těchto činností a podle váhy aktiv fondu. Expozice fondu související s „uhlím“ představuje těžbu topného uhlí a vyjadřuje investice do
společností, jejichž výnosy související s uhlím jsou pod přípustnou hranicí. Další podrobnosti o výjimkách najdete v oddílech o udržitelnosti fondu.
Všechny metriky využívají vykázané údaje o obchodní společnosti. Pokud nejsou k dispozici údaje, používá MSCI odhady. Referenčním indexem
fondu v otázkách udržitelnosti je MSCI Europe (Net TR). 

http://schroders.com/
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Opatření proti hlavním nepříznivým dopadům  

V tabulce níže jsou uvedeny některé z hlavních nepříznivých dopadů (PAI) tohoto fondu, popř. jeho referenčního indexu. PAI jsou níže uvedené
ukazatele, jejichž účelem je ukázat nepříznivé dopady, které mají investiční rozhodnutí učiněná v souvislosti s portfoliem fondu na faktory
udržitelnosti. Faktory udržitelnosti jsou definovány v nařízení SFDR jako environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv
a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Taktéž určujeme pokrytí, což je údaj o procentuálním podílu ukazatele, který je dostupný na konci měsíce
u podkladových aktiv fondu, popř. referenčního indexu.  

Kategorie Ukazatel Popis Jednotky Fond Referenční

hodnota

Lidé Genderová rozmanitost

správní rady

Průměrný poměr žen a mužů v představenstvu společností,

do nichž je investováno 

Poměr (%) 73,6%
Pokrytí*: 95,7%

71,4%
Pokrytí*:  99,6%

Zásady a principy UNGC

a OECD 

Podíl investic do společností bez zásad pro monitorování

dodržování principů UNGC a OECD

Poměr (%)  49,8%
Pokrytí*: 95,7%

21,9%
Pokrytí*:  99,4%

Neupravené platové

rozdíly mezi pohlavími 

Průměrné neupravené platové rozdíly mezi pohlavími ve

společnostech, do nichž je investováno 

Poměr (%)  19,5%
Pokrytí*: 26,6%

13,9%
Pokrytí*:  37,0%

Porušovatelé principů

UNGC a OECD 

Podíl investic do společností, které se zapojily do

porušování principů UNGC a OECD

Poměr (%)  0,0%
Pokrytí*: 95,7%

1,1%
Pokrytí*:  99,0%

Planeta Celkové emise

skleníkových plynů 

Emise skleníkových plynů rozsahu 1, 2 a 3  Tuny CO2 3.758,5
Pokrytí*: 95,7%

0,0
Pokrytí*:  0,0%

Expozice obnovitelným

zdrojům energie 

Podíl spotřeby a produkce neobnovitelné energie  Poměr (%)  62,2%
Pokrytí*: 78,8%

68,8%
Pokrytí*:  95,4%

Expozice společnostem

bez iniciativ snižování

uhlíkových emisí 

Investování do společností bez iniciativ snižování

uhlíkových emisí v souladu s Pařížskou dohodou 

Poměr (%)  51,8%
Pokrytí*: 95,7%

24,3%
Pokrytí*:  98,2%

Náročnost na spotřebu

elektřiny 

Spotřeba energie v GWh na mil. EUR tržeb společností, do

nichž je investováno 

GWh / mil. EUR  0,5
Pokrytí*: 89,8%

0,5
Pokrytí*:  95,9%

Poměr nebezpečného

odpadu 

Nebezpečný odpad vygenerovaný společnostmi, do nichž je

investováno, na investovaný mil. EUR 

Metrické tuny / mil.

EUR 
0,3
Pokrytí*: 44,5%

11,5
Pokrytí*:  48,3%

Expozice aktivitám

negativně ovlivňujícím

oblasti citlivé na

biologickou rozmanitost 

Podíl investic do společností s operacemi v oblastech nebo

v blízkosti oblastí citlivých na biologickou rozmanitost  

Poměr (%)  0,0%
Pokrytí*: 95,7%

0,0%
Pokrytí*:  99,6%

Expozice sektoru fosilních

paliv 

Podíl investic do společností působících v sektoru fosilních

paliv 

Poměr (%)  0,0%
Pokrytí*: 95,7%

11,8%
Pokrytí*:  99,6%

Emissions to water Tuny emisí do vody generovaných společnostmi, do nichž je

investováno, na investovaný mil. EUR 

Metrické tuny / mil.

EUR 
0,0
Pokrytí*: 1,4%

3,4
Pokrytí*:  1,4%

V tabulce níže jsou uvedeny některé z hlavních nepříznivých dopadů (PAI) tohoto fondu, popř. jeho referenčního indexu. PAI jsou níže uvedené
ukazatele, jejichž účelem je ukázat nepříznivé dopady, které mají investiční rozhodnutí učiněná v souvislosti s portfoliem fondu na faktory
udržitelnosti. Faktory udržitelnosti jsou definovány v nařízení SFDR jako environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv
a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Taktéž určujeme pokrytí, což je údaj o procentuálním podílu ukazatele, který je dostupný na konci měsíce
u podkladových aktiv fondu, popř. referenčního indexu.  

Kontaktní informace

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Lucembursko
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Z důvodu Vaší bezpečnosti může být komunikace nahrávána nebo monitorována.

http://schroders.com/
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Informace o změnách správce fondu, investičního cíle, referenční hodnoty a korporátní akcích

Mohou se vyskytnout určité rozdíly ve výkonnosti mezi fondem a referenční hodnotou, protože výkonnost fondu se počítá v jiném oceňovacím bodě
než referenční hodnota. Dne 04.07.2018 se fond Schroder ISF European Equity (Ex UK) sloučil ve fúzi do fondu Schroder ISF European Alpha Focus.
Výkonnost fondu by měla být hodnocena proti své cílové referenční hodnotě, což je překonání indexu MSCI Europe (Net TR), a srovnávána s kategorií
Morningstar Europe Flex Cap Equity. Očekává se, že se investiční svět fondu bude výrazně překrývat se součástmi cílové referenční hodnoty.
Srovnávací referenční hodnota je uvedena pouze pro účely porovnání výkonnosti a nemá žádný vliv na to, jak investiční správce investuje aktiva
fondu. Investiční správce investuje na výběrové bázi a není nijak omezeno, do jaké míry se portfolio a výkonnost fondu mohou odchylovat od cílové
referenční hodnoty. Investiční správce bude investovat do společností nebo sektorů, které nejsou zahrnuty do cílové referenční hodnoty, aby využil
specifické investiční příležitosti. Cílová referenční hodnota byl zvolena, protože reprezentuje typy investic, do kterých bude fond pravděpodobně
investovat, a proto je odpovídajícím cílem ve vztahu k výnosům, kterých si fond klade za cíl dosahovat. Srovnávací referenční hodnota byla vybrána,
protože se investiční správce domnívá, že daná referenční hodnota poslouží jako vhodné srovnání k účelům výkonnosti uvedených v cílech a
investiční politice. Referenční hodnoty neberou v potaz environmentální a sociální charakteristiky ani cíl udržitelnosti (existují-li takové) fondu.

Referenční hodnoty
V tomto fondu nahradili dne 23.04.2020. Leon Howard-Spink a Paul Griffin Steva Cordella jakožto správce fondu. 
Investiční správce investuje na výběrové bázi a není nijak omezeno, do jaké míry se portfolio a výkonnost fondu mohou odchylovat od referenční
hodnoty. Investiční správce bude investovat do společností nebo sektorů, které nejsou zahrnuty do referenční hodnoty, aby využil specifické
investiční příležitosti.
Názvy referenčních hodnot v tomto dokumentu mohou být zkrácené. Úplné názvy referenčních hodnot najdete v právních dokumentech fondů. Ke
dni 21.06.2021 byl fond Schroder ISF European Alpha Focus přejmenován na Schroder ISF European Innovators.

http://schroders.com/
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Informace o zdrojích a hodnocení

Skóre dopadu: Tyto údaje jsou generovány pomocí nástroje. Nástroj SustainEx™ nabízí odhad potenciálního „dopadu“, který může emitent vytvořit,
z hlediska čistých sociálních a environmentálních „nákladů“ nebo „přínosu“ tohoto emitenta. Toto realizuje použitím určitých ukazatelů ve vztahu
k danému emitentovi a kvantifikuje je pozitivně (např. vyplácení „spravedlivých mezd“) a negativně (např. emise uhlíku emitenta), aby vytvořil
pomyslnou souhrnnou míru sociálních a environmentálních „nákladů“, „externalit“ nebo „dopadů“ emitenta. Nástroj SustainEx™ využívá a závisí na
údajích třetích stran (včetně odhadů třetích stran), stejně jako na modelových odhadech samotné společnosti Schroders. Výsledek se může lišit od
jiných nástrojů a měřítek udržitelnosti.

S vývojem modelu mohou změny způsobu využití metrik vést ke změnám skóre SustainEx™ jakéhokoli emitenta a nakonec i celkového skóre
fondu/portfolia. Zároveň se samozřejmě může i stát, že se skóre SustainEx emitenta zlepší nebo zhorší. Celkové definice metrik SustainEx jsou
následující: Uhlíkové emise: Environmentální a sociální dopady uhlíkových emisí (rozsah 1, 2 a 3). Spotřeba vody: Environmentální a sociální škody
způsobené odběrem vody ze sladkovodních toků společnostmi a zeměmi. Zařazení na základě nahlášené spotřeby vody. Vyhnutí se uhlíkovým
emisím: Environmentální a sociální přínosy činností a technologií, které umožňují snížení emisí uhlíku v celém systému, včetně výrobků a služeb
společností a investic zemí do čisté energie. Spravedlivé odměňování: Sociální přínosy nebo škody společností, které vyplácejí zaměstnancům
nadměrné nebo nedostatečné mzdy v porovnání s místní životní úrovní (v regionech, ve kterých působí). Alkohol: Sociální dopady spotřeby alkoholu
(týkající se výrobců alkoholu). Tabák: Sociální dopady kouření (týkající se výrobců tabáku). Definicemi expozic fosilních paliv jsou: Expozice uhlí: Měří
váhu portfolia vystaveného společnostem, které získávají svůj výnos z těžby uhlí (včetně lignitu, hnědého a černého uhlí a antracitu) a jeho prodeje
externím stranám. Nepatří sem: výnos z koksu; uhlí těženého za účelem interní výroby energie (například u výrobců energie s vertikální integrací);
vnitropodnikový prodej natěženého uhlí; a výnos z obchodu s uhlím. Expozice asfaltovým pískům: Měří váhu portfolia vystaveného společnostem,
které získávají svůj výnos z těžby dehtových písků pro vybrané společnosti vlastnící rezervy dehtových písků a vykazují výnos z těžby dehtových písků.
Tento faktor nezahrnuje výnos z aktivit nesouvisejících s těžbou (např. průzkum, kontrola, zpracování, rafinování); vlastnictví rezerv dehtových písků
bez souvisejících výnosů z těžby; výnos z vnitropodnikových prodejů.

*Pokrytí, což je údaj o procentuálním podílu ukazatele, který je dostupný na konci měsíce u podkladových aktiv fondu, popř. referenčního indexu.

Hodnocení MSCI ESG Research: Vytvořeno společností MSCI ESG Research k „datu pro předložení zprávy“. Metriky a hodnocení fondů společnosti
MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) (dále jen „informace“) poskytují údaje o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti s ohledem na
podkladové cenné papíry u více než 31 000 podílových fondů s více třídami aktiv a ETF po celém světě. MSCI ESG je investiční poradce registrovaný
podle zákona Spojených států amerických o investičních poradcích z roku 1940. Materiály společnosti MSCI ESG nebyly předloženy Komisi pro
kontrolu cenných papírů Spojených států amerických ani jinému regulačnímu orgánu ke schválení ani od nich schválení neobdržely. Žádná
z informací nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji, ani není propagací či doporučením cenných papírů, finančních nástrojů nebo produktové či
obchodní strategie a ani by neměla být brána jako ukazatel či záruka budoucí výkonnosti, analýza nebo předpověď. Informace by neměly být použity
k určování, které cenné papíry koupit nebo prodat nebo kdy je koupit nebo prodat. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a osoba informace
využívající přebírá veškeré riziko za jakékoli použití informací a za povolení s informacemi spojená. Hodnocení Morningstar Sustainability Rating:
Hodnocení Sustainability Rating je uvedeno k „datu pro předložení zprávy“. Společnost Sustainalytics poskytuje analýzu na podnikové úrovni
použitou při výpočtu hodnocení Morningstar Sustainability Rating [historické skóre udržitelnosti]. © 2022 Morningstar. Všechna práva vyhrazena.
Hodnocení fondu: (1) je majetkem společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírováno či jinak distribuováno; (3)
nemusí být přesné, úplné ani včasné. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající
z využití hodnocení. Dosavadní výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Zdroj veškerých údajů o výkonnosti, pokud není stanoveno jinak:
Kategorie Morningstar, podání cenové nabídky, znovu investovaný čistý příjem, síť poplatků.

Hodnocení Morningstar: © Morningstar 2022. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím agentury Morningstar
a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) je zakázáno kopírovat nebo šířit; (3) neposkytuje se k nim záruka přesnosti, úplnosti nebo včasnosti.
Agentura Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vzniklé jakýmkoli využitím těchto informací. Minulá
výkonnost nepředstavuje záruku budoucích výsledků.

http://schroders.com/
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Důležité informace

Náklady

Některé náklady související s vaší investicí do fondu mohou být účtovány v jiné měně, než je vaše investice. Tyto náklady se mohou zvyšovat nebo
snižovat vlivem fluktuací měnových a směnných kurzů.

Pokud se tohoto fondu týká výkonnostní poplatek, podrobnosti o modelu výkonnostního poplatku a postup jeho výpočtu naleznete v prospektu
fondu. To zahrnuje popis metodologie výpočtu výkonnostního poplatku, data, kdy se výkonnostní poplatek platí, a podrobnosti o tom, jakým
způsobem se vypočítává výkonnostní poplatek ve vztahu k referenční hodnotě výkonnostního poplatku fondu, která se může lišit od referenční
hodnoty v investičním cíli nebo investiční politice fondu.

Další informace týkající se nákladů a poplatků souvisejících s vaší investicí najdete v dokumentu s nabídkou a výroční zprávě fondů.

Obecné
Tento dokument nepředstavuje nabídku ani návrh na upsání akcií Schroder International Selection Fund (dále jen „Společnost“). Nic v tomto
dokumentu nemůže být považováno za radu ani za doporučení ke koupi nebo prodeji akcií. Akcie Společnosti lze upsat pouze na základě jejích
posledních Dokumentu klíčových informací“, a prospektu spolu s nejnovější auditovanou výroční zprávou Společnosti (a následnou neauditovanou
pololetní zprávou, pokud byla zveřejněna). Kopie těchto dokumentů lze získat bezplatně v českém nebo anglickém jazyce od německého platebního
zprostředkovatele UBS Deutschland AG, se sídlem OpernTurm Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt nad Mohanem, Německo, nebo od
německého zástupce Schroder Investment Management GmbH, se sídlem Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt nad Mohanem , Německo.
Společnost je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) se
sídlem v Lucembursku ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV), jejíž akcie (resp. akcie jejích podfondů) mohou být v
České republice veřejně nabízeny jako investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem podle § 305 zákona
č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Investice do Společnosti je spojena s riziky, která
jsou popsána v prospektu. Tento dokument vydala společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A., se sídlem 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Lucembursko, registrační č. B 37.799 (dále jen „Schroders“). 
Fond má za cíl udržitelné investování ve smyslu článku 9 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví
finančních služeb (dále jen „SFDR“).  Informace o aspektech tohoto fondu týkajících se udržitelnosti najdete na webových stránkách
www.schroders.com.

Pro Českou republiku je možné si stáhnout Dokument klíčových informací (KID) v češtině a další dokumenty v angličtině na níže uvedeném odkazu:
www.eifs.lu/schroders. Společnost Schroders v tomto dokumentu vyjádřila svá vlastní stanoviska a názory a ty se mohou změnit. Společnost
Schroders bude správcem všech Vašich osobních údajů. Informace o způsobu, jakým může společnost Schroders zpracovávat vaše osobní údaje,
obsahují naše Zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy) dostupné na stránkách www.schroders.com/en/privacy-policy nebo na vyžádání,
pokud nemáte přístup k této webové stránce. Data třetích stran jsou ve vlastnictví poskytovatele dat nebo jsou licencována poskytovatelem dat, a
bez souhlasu poskytovatele dat nesmí být reprodukována nebo extrahována a použita k žádnému jinému účelu. Data třetích stran jsou poskytována
bez záruky jakéhokoli druhu. Poskytovatel dat a vydavatel dokumentu nenesou v souvislosti s údaji třetích stran žádnou odpovědnost. Dodatečná
prohlášení týkající se datům třetích stran naleznete v prospektu a/nebo na stránkách www.schroders.com. Načasování údajů uvedených na této
stránce a četnost aktualizací zpráv, jako jsou dokumenty s klíčovými informacemi (KID), se mohou lišit. Údaje jsou správné k datu zveřejnění
uvedenému na všech materiálech. Další vysvětlení vám poskytne správce fondu. Tento materiál nesmí být vydáván v jurisdikcích, kde je to zakázáno
zákonem, a nesmí být využíván žádným způsobem odporujícím místním zákonům a nařízením.
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