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Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder Alternative Solutions, Schroder Investment Fund, Schroder Matching Plus, Schroder 
Selection Fund και Schroder Special Situations Fund (έκαστο αποκαλούμενο ως «Εταιρεία») – 
Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(«SFDR») 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει προσθήκη διατύπωσης στο 
ενημερωτικό δελτίο κάθε Εταιρείας, προκειμένου να επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε 
υπόψη τους κινδύνους αειφορίας στο πλαίσιο της διαχείρισης όλων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Κατά περίπτωση, έχουν αφαιρεθεί αναφορές σχετικά με την εξέταση των βασικών περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων από τις επενδυτικές πολιτικές 
συγκεκριμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του SFDR, 
καθώς υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του SFDR (όπως ισχύει για όλα τα επιμέρους 
αμοιβαία κεφάλαια κάθε Εταιρείας). Σημειώστε ότι σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη μας 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια (μαζί με άλλους παράγοντες) στο 
πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. Όλα τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά των 
επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα παραμείνουν τα ίδια. 

Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, για τα οποία έχουν αφαιρεθεί αναφορές σχετικά με βασικούς 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, είναι τα ακόλουθα:  

• Schroder Special Situations Fund International Equity 
• Schroder Selection Euro Series – European Opportunities (πρόκειται να μετονομαστεί σε Schroder 

Selection Euro Series – European Sustainable στις 31 Μαρτίου 2021), προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει από τις 31 Μαρτίου 2021 την επενδυτική πολιτική του νέου κύριου αμοιβαίου 
κεφαλαίου του, Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity 

• Schroder Selection Euro Series – Euro Equity, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την αλλαγή της 
επενδυτικής πολιτικής του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου του, Schroder International Selection 
Fund EURO Equity 

• Schroder Selection Euro Series – Euro Balanced, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την αλλαγή της 
επενδυτικής πολιτικής ενός από τα κύρια αμοιβαία κεφάλαιά του, του Schroder International 
Selection Fund EURO Equity 

• Schroder Selection Global Series – Yield Equity, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την αλλαγή της 
επενδυτικής πολιτικής του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου του, Schroder International Selection 
Fund Global Equity Yield 

• Schroder Selection New Market Series – BRIC Equity, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την αλλαγή 
της επενδυτικής πολιτικής του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου του, Schroder International Selection 
Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 



Σελίδα 2 από 2 

Εάν θα επιθυμούσατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αειφορία στη Schroders και την έρευνά μας 
σχετικά με τους ΠΚΔ παράγοντες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.schroders.com/sustainability. Για τυχόν 
απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 
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