
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu
informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt
informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Asian Opportunities
SICAV apakšfonds Schroder International Selection Fund
Klase CUzkrāšanāsEUR ( LU0248183658 )
Šo fondu pārvalda Schroder Investment Management (Europe) SA, kas ir Schroders grupas dalībnieks.

Mērķi un ieguldījumu politika
 Mērķi 
Fonda mērķis ir nodrošināt kapitāla pieaugumu, kas pārsniedz MSCI AC Asia
ex Japan (Net TR) Index pēc nodevu atvilkuma, trīs līdz piecu gadu periodā,
ieguldot Āzijas (izņemot Japānas) uzņēmumu vērtspapīros.
 Investīciju politika 
Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, un tas iegulda vismaz divas trešdaļas savu aktīvu
Āzijas uzņēmumu vērtspapīros (izņemot Japānu).
Fonds var ieguldīt tieši Ķīnas B akcijās un Ķīnas H akcijās, un tas drīkst
ieguldīt mazāk nekā 30% no saviem (neto) aktīviem tieši vai netieši atvasināto
instrumentu veidā Ķīnas A akcijās ar Šanhajas/Šeņdžeņas-Honkongas akciju
sasaistīšanas starpniecību.
Ne vairāk kā vienu trešdaļu savu aktīvu fonds var tieši vai netieši ieguldīt arī
citos vērtspapīros (tostarp citas aktīvu klases), valstīs, reģionos, nozarēs vai
valūtās, ieguldījumu fondos, garantijās un naudas tirgus ieguldījumos, kā arī
turēt skaidras naudas līdzekļus (ievērojot prospektā noteiktos ierobežojumus).
Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus, lai samazinātu risku vai efektīvāk
pārvaldītu fondu.

 Etalons 
Fonda darbības rādītāji jāvērtē, ņemot vērā tā mērķa etalonu, kas paredz
indeksa MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) pārsniegšanu, un salīdzinājumā ar
Morningstar Asia ex Japan Equities Category. Paredzams, ka fonda
ieguldījumu vide ierobežotā mērogā pārklāsies ar mērķa etalona
komponentiem. Salīdzināmais etalons tiek iekļauts tikai darbības rādītāju
salīdzināšanas vajadzībām, un tam nav ietekmes uz veidu, kā ieguldījumu
pārvaldnieks iegulda fonda aktīvus. Ieguldījumu pārvaldnieks veic ieguldījumus
pēc saviem ieskatiem, un nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz apjomu,
kādā fonda portfelis un darbības rādītāji var novirzīties no mērķa standarta.
Ieguldījumu pārvaldnieks veiks ieguldījumus uzņēmumos vai nozarēs, kas nav
iekļautas mērķa etalonā, lai izmantotu īpašo ieguldījumu iespēju priekšrocības.
Mērķa standarts ir noteikts, lai atspoguļotu, kāda veida ieguldījumos fonds,
visticamāk, ieguldīs, tāpēc tas ir atbilstošs mērķis attiecībā uz peļņu, ko fonds
plāno nodrošināt. Salīdzināmais etalons var tikt izvēlēts, jo ieguldījumu
pārvaldnieks uzskata, ka etalons ir piemērots salīdzināšanai darbības rādītāju
vajadzībām, pamatojoties uz fonda ieguldījumu mērķiem un politiku.
 Darījumu biežums 
Pēc pieprasījuma jūs varat atpakaļpirkt savu ieguldījumu. Šis fonds veic
darījumus katru dienu.
 Dividenžu izmaksas politika 
Šajā akciju klasē tiek uzkrāti ienākumi, kas saņemti no fonda ieguldījumiem,
tas nozīmē, ka tie tiek glabāti fondā, un to vērtība tiek atspoguļota akciju klases
cenā.

Riska un ienesīguma profils
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 Riska un atlīdzības rādītājs 
Šo riska kategoriju aprēķināja, izmantojot vēsturiskus darbības rādītājus,
iespējams, tas nav uzticams fonda nākotnes riska profila rādītājs.
Netiek garantēts, ka fonda riska kategorija nemainīsies, un laika gaitā tā var
mainīties.
Viszemākā kategorija esošs fonds nenozīmē ieguldījumu bez riska.
Fonds ietilpst šajā kategorijā, jo tas var uzņemties lielākus riskus, tiecoties pēc
lielākas atlīdzības, un tā cena var attiecīgi pieaugt un kristies.
Kategorija arī atspoguļo to, ka šī akciju klase ir norādīta atšķirīgā valūtā nekā
fonda valūta.
 Riska faktori 
Valūtas risks Valūtas kursu svārstību rezultātā fonds var zaudēt vērtību.
Jaunie tirgi un pierobežas risks: jaunie tirgi un jo īpaši pierobežas tirgi parasti
uzņemas lielāku politisko, juridisko, darījumu partneru, darbības un likviditātes
risku nekā attīstītie tirgi.

Akciju sasaistes risks: Fonds var veikt ieguldījumus Ķīnas „A” akcijās caur
Šanhajas un Honkongas akciju sasaisti un Šeņdžeņas un Honkongas akciju
sasaisti, kas var ietvert tīrvērtes un norēķinu, normatīvos, operatīvos un
darījuma partnera riskus.
Likviditātes risks: Sarežģītos tirgus apstākļos fonds var nespēt pārdot
vērtspapīru par tā pilno vērtību vai nemaz nespēt to pārdot. Tas var ietekmēt
darbības rādītājus un likt fondam atlikt vai apturēt tā akciju atpakaļpirkšanu.
Operacionālais risks: Var neizdoties operacionālie procesi, tai skaitā ar aktīvu
glabāšanu saistītie procesi. Tas var radīt fonda zaudējumus.
Darbības rādītāju risks: Ieguldījumu mērķi attēlo vēlamo rezultātu, bet nav
garantiju, ka šāds rezultāts tiks sasniegts. Tirgus apstākļi un makroekonomiskā
vide var apgrūtināt ieguldījumu mērķu sasniegšanu.
IBOR: Finanšu tirgu pāriešana no starpbanku tirgus likmju (IBOR) uz
alternatīvu atsauces likmju izmantošanu var ietekmēt noteiktu krājumu
novērtējumu un traucēt zināmu instrumentu likvidāciju. Tas var ietekmēt fonda
ieguldījumu izpildi.
Atvasināto instrumentu risks: Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai efektīvi
pārvaldītu vērtspapīru portfeli. Atvasinātais instruments var nenodrošināt
paredzētos darbības rādītājus, var izraisīt zaudējumus, kas pārsniedz
atvasinātā instrumenta izmaksas, un var izraisīt fondam zaudējumus.



Maksas
Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos 1.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu Nav

Šī ir maksimālā summa, ko var ieturēt no jūsu naudas līdzekļiem pirms to
ieguldīšanas.

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 1.05%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu

Nav

Maksas, ko jums jāmaksā, tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas,
tostarp tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas var samazināt
ieguldījuma potenciālo pieaugumu.
Norādītās iestāšanās un izstāšanās maksas ir maksimālās summas, un dažos
gadījumos jūs varētu maksāt mazāk. Faktiskās iestāšanās un izstāšanās
izmaksas varat uzzināt no sava finanšu konsultanta.
Kārtējo izmaksu skaitlis ir balstīts uz pagājušā gada izdevumiem par gadu, kas
beidzas 2020. gada decembrī, un tas katru gadu var atšķirties.
Plašāku informāciju par izmaksām varat atrast fonda prospekta 3. sadaļā.

Līdzšinējās darbības rādītāji
%

Laika posmā no 2009. līdz 2018. gadam sasniegtie rezultāti tika sasniegti
apstākļos, kas vairs nav piemērojami. Fonda ieguldījumu politika tika mainīta
2018. gada februārī.

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

Iepriekšējie rezultāti nav pamats nākotnes snieguma novērtēšanai, un tie var
neatkārtoties. Investīciju vērtība var samazināties, kā arī palielināties, un
pastāv iespēja, ka jūs neatgūsiet sākotnēji ieguldīto summu.
Diagrammā parādīts sniegums eiro pēc kārtējo maksu un portfeļa darījuma
izmaksu samaksas. Iestāšanās maksa nav iekļauta iepriekšējās darbības
aprēķinos.
Fonds tika atklāts 29 oktobris 1993.
Akciju klase tika atklāta 22 marts2006.
 Snieguma rādītāji ir pieejami tikai kopš attiecīgās akciju klases izlaišanas.

Praktiska informācija
 Depozitārijs:  JP Morgan Bank Luxembourg SA
 Papildu informācija:  Plašāku informāciju par šo fondu, ieskaitot prospektu,
jaunāko gada pārskatu, jebkuru nākamo pusgada pārskatu un jaunāko akciju
cenu, varat iegūt no fonda pārvaldības sabiedrības, kuras adrese ir 5, rue
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburga, un vietnē
www.schroders.lu/kiids. Tie ir pieejami bez maksas bulgāru, angļu, franču,
vācu, grieķu, ungāru, itāļu, poļu, flāmu, holandiešu, somu, portugāļu un spāņu
valodā.
 Nodokļu likumdošana:  Uz fondu attiecas Luksemburgas nodokļu
likumdošana, kas var ietekmēt jūsu personīgo nodokļu stāvokli.
 Atbildība:  Schroder Investment Management (Europe) S.A. var saukt pie
atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir
maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.
 Jumta fonds:  Šis fonds ir jumta fonda nodalījums, kura nosaukums atrodas
šī dokumenta augšdaļā. Prospekts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti par

visu jumta fondu. Lai aizsargātu ieguldītājus, katra nodalījuma aktīvi un pasīvi
ar likumu tiek nošķirti no citiem nodalījumiem.
 Pārslēgšanas:  Ievērojot nosacījumus, jūs varat pieteikties, lai pārslēgtu savu
ieguldījumu uz citu akciju klasi šajā fondā vai citā Schroder fondā. Lūdzu,
skatiet sīkāku informāciju prospektā.
 Atalgojuma politika:  Schroder atalgojuma politikas un ar to saistītās
informācijas kopsavilkums ir atrodams vietnē
www.schroders.com/remishment-disclosures. Pēc pieprasījuma drukāta
kopija ir pieejama bez maksas.
 Politikā ir iekļauts atalgojuma un pabalstu aprēķināšanas apraksts un
norādītas personas, kas atbildīgas par atlīdzības un pabalstu piešķiršanu.
 Vārdnīca:  Dažu šajā dokumentā lietoto terminu skaidrojumu varat atrast
vietnē www.schroders.lu/kid/glossary.
 Dividenžu izmaksāšanas izmaksas:  Dividenžu izmaksāšanas izmaksu
līmenis dažās jurisdikcijās var ietekmēt ieguldījumu pārvaldītāja spēju sasniegt
fonda ieguldījumu mērķi visās akciju klasēs pēc maksu ieturēšanas.

Šis fonds ir licencēts Luksemburgā, un to regulē Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) SA
ir licencēta Luksemburgā, un to regulē CSSF. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 19/02/2021.


