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Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období
investicemi do kmenových akcií společností na celém světě.

Výše uvedené údaje představují investiční cíl fondu. Informace o investiční politice fondu naleznete v dokumentu s klíčovými informacemi. 
Tento fond nemá cíl udržitelného investování ani závazné environmentální nebo sociální charakteristiky, jak je definuje nařízení EU 2019/2088
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Jakékoli zmínky o začlenění hlediska udržitelnosti
souvisejí pouze s procesy investičního správce nebo skupiny Schroders Group a netýkají se konkrétně tohoto fondu.

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 Od vzniku

Třída akcií (netto) 0,6 -1,8 0,3 -9,7 20,7 - 41,1
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Třída akcií (netto) - - - - - - 24,6 14,7 23,7 -15,1
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hodnocení

- - - - - - 28,4 9,9 24,0 -15,2

Výkonnost nad 10 let (%)

24
,6

%
24

,6
%

24
,6

%

14
,7

%
14

,7
%

14
,7

% 23
,7

%
23

,7
%

23
,7

%

-15,1%
-15,1%
-15,1%

28
,4

%
28

,4
%

28
,4

%

9,
9%

9,
9%

9,
9%

24
,0

%
24

,0
%

24
,0

%

-15,2%
-15,2%
-15,2%

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Akumulace CZK MSCI World NR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-25,0%

0,0%

25,0%

50,0%

Hodnocení a akreditace

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

Údaje o fondu

Manažeři fondu  Alex Tedder 
Frank Thormann

Fond spravován
manažery od 

31.10.2014 ; 01.01.2018

Obhospodařovatel
fondu 

Schroder Investment
Management (Europe)
S.A.

Sídlo fondu  Lucembursko
Datum uvedení fondu
na trh 

29.07.2005

Datum uvedení třídy
akcií na trh 

08.05.2018

Základní měna fondu  USD
Měna třídy investičních
akcií 

CZK

Fondový kapitál
(miliony) 

USD 2.444,51

Počet emisí dluhopisů
v majetku fondu 

51

Cílové srovnávací
hodnocení  

MSCI World NR

Čistá hodnota aktiv
připadající na 1
investiční akcii 

CZK 5.785,8680

Frekvence obchodování  Denně
Frekvence výplaty
podílu na zisku 

Podíl na zisku není
vyplácen

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do  5,00%
Průběžný poplatek  1,84%
Poplatek při opuštění  0,00%

Podrobnosti o nákupu

Minimální počáteční
úpis 

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

http://schroders.com/
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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.
Měnové riziko / zajištěná třída akcií: Zajištění třídy akcií nemusí být plně účinné a může
zůstat zbytková měnová expozice. Náklady spojené se zajištěním mohou ovlivnit výkonnost
a potenciální zisky mohou být omezenější než u nezajištěných tříd akcií.
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.
Rizika nově vznikajících a hraničních trhů: Nově vznikající trhy a zejména hraniční trhy
obecně představují větší riziko politické, právní, protistran, provozní a likvidní než rozvinuté
trhy.
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.

Kódy

ISIN  LU1808920109
Bloomberg  SCHGACZ LX
SEDOL  BFM7CZ2

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)

11,5 14,2

Informační poměr
(3r)

-0,2 -

Dividendový výnos
(%)

1,9 -

Poměr ceny k účetní
hodnotě

2,5 -

Poměr ceny k
čistému zisku

17,0 -

Předpokládaná
směrodatná
odchylka rozdílů
mezi výnosy fondu a
indexu

3,7 -

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

Finanční služby

Informační technologie

Zdravotnictví

Spotřební zboží zbytné

Průmyslové podniky

Komunikační služby

Energetika

Spotřební zboží nezbytné

Likvidní majetek

Materiály

Inženýrské sítě

Nemovitosti

22,3
15,2
18,5
20,0
17,1
13,6
12,9
10,4
8,7

10,8
7,6
7,0
5,5
5,1
3,6
8,1
1,7
0,0
1,4
4,3
0,8
3,0
0,0
2,5

0% 5% 10% 15% 20%

Zeměpisné rozložení (%)

Fond Cílové srovnávací hodnocení

USA

Spojené království

Francie

Hongkong

Nizozemsko

Japonsko

Jižní Korea

Španělsko

Německo

Rakousko

Likvidní majetek

Tchaj-wan (Čínská republika)

Jiné

58,9
67,9
6,3
4,4
4,6
3,6
4,6
0,7
4,5
1,3
3,8
6,1
2,5
0,0
2,5
0,7
2,4
2,5
2,1
0,1
1,7
0,0
1,5
0,0
4,6

12,7
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Regionální rozložení (%)

Fond Cílové srovnávací hodnocení

Ameriky

Evropa (bez Spojeného království) a /Středního
východ

Spojené království

Rozvíjející se trhy

Pacifický region bez Japonska

Japonsko

Likvidní majetek

58,9
71,3

19,7
15,0

6,3
4,4

5,1
0,0

4,6
3,3

3,8
6,1

1,7
0,0

0% 20% 40% 60%

Top 10 účastí (%)

Název holdingu %

Microsoft Corp 5,5

Alphabet Inc 4,6

Visa Inc 3,7

AstraZeneca PLC 3,1

Shell PLC 3,1

Churchill Downs Inc 3,0

Adobe Inc 2,9

Merck & Co Inc 2,7

Booking Holdings Inc 2,6

Samsung Electronics Co Ltd 2,5

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

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. Výkonnost fondu by měla být posouzena s ohledem na to, že jeho cílem je překročit index MSCI World (Net TR) Index.
Očekává se, že se investiční svět fondu bude výrazně překrývat se součástmi cílové referenční hodnoty. 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.

Referenční hodnoty

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.

Informace o zdrojích a hodnocení

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.

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“).

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.

http://schroders.com/

