Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Global Multi Credit

en delfond av Schroder International Selection Fund SICAV
Klass A ackumulerad SEK säkrad (LU1644498583)
Denna fond administreras av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som ingår i Schroders-koncernen.

Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål
Fondens syftar till att skapa kapitaltillväxt genom att investera i
obligationer.
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i
obligationer med hög eller låg kreditvärdighet (enligt Standard
& Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut) emitterade av stater, statliga organ, överstatliga organ
och företag i hela världen, inklusive tillväxtmarknadsländer.
Fonden kan investera över 50 procent av tillgångarna i obligationer med låga kreditbetyg (enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut för
obligationer med kreditbetyg och underförstådda betyg från
Schroders för obligationer utan kreditbetyg), upp till 20 procent
av tillgångarna i tillgångsbaserade och bolånebaserade värdepapper och upp till 30 procent av tillgångarna i konvertibla
obligationer, inklusive upp till 10 procent av tillgångarna i
villkorade konvertibla obligationer.

Fonden kan även investera i derivat för att skapa lång och kort
exponering mot dessa derivats underliggande tillgångar.
Fonden kan använda derivat i syfte att nå investeringsvinster,
minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt. Fonden
kan även inneha kontanter.
Index
Den här aktiekategorin förvaltas inte med hänvisning till ett
finansiellt index.
Handelsfrekvens
Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden handlar
dagligen.
Utdelningshantering
Den här andelsklassen ackumulerar intäkterna från fondens
investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att
dess värde avspeglas i priset på andelsklassen.
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Risk-/avkastningsindikator
Riskklassen har beräknats med hjälp av simulerade resultatuppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida
riskprofil.
Det finns ingen garanti för att fondens riskklass inte förändras
över tiden.
Att en fond ingår i den lägsta riskklassen innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden tillhör den här kategorin eftersom den har som mål att
ge avkastning och samtidigt begränsa kursvolatiliteten.
Riskfaktorer
Nedanstående risker kan påverka fondens resultat.
Risker i samband med ABS- och MBS-värdepapper: Bolånebaserade eller tillgångsbaserade värdepapper kanske inte får tillbaka
hela beloppet som underliggande låntagare är skyldiga dem.
Kapitalrisk/villkorade konvertibla obligationer: Fonden kan ha
avsevärda investeringar i villkorade konvertibla obligationer.
Om den ekonomiska styrkan hos en obligationsutfärdare
(normalt en bank eller ett försäkringsbolag) faller på ett fastställt
sätt kan obligationens kapital gå förlorat helt eller till en avsevärd del.
Kapitalrisk/negativa vinster: När räntor är mycket låga eller
negativa kan fondens avkastning vara noll eller negativ, och du
kan kanske inte få tillbaka hela det investerade beloppet.

Motpartsrisk: Motparten i ett derivat eller andra kontrakt eller
syntetiska finansiella produkter kan bli oförmögen att uppfylla
sina skyldigheter gentemot fonden, vilket kan orsaka fonden en
delvis eller total förlust.
Motpartsrisk för penningmarknad och depositioner: Ett fel hos
ett depåinstitut eller en emittent av penningmarknadsinstrument kan orsaka förluster.
Kreditrisk: Försämrad ekonomisk hälsa hos en emittent kan leda
till att värdet på dess obligationer sjunker eller blir värdelösa.
Valutarisk: Fonden kan exponeras mot olika valutor. Förändringar i valutakurser kan orsaka förluster.
Valutarisk/valutasäkrad aktiekategori: Förändrade växelkurser
påverkar avkastningen från investeringen. Syftet med denna
andelsklass säkrad i Svenska kronor är att ge dig avkastning på
fondinvesteringarna genom att minska verkningarna av fluktuationer i valutakurser mellan Svenska kronor och fondens basvaluta Amerikansk dollar.
Derivatrisk: Ett derivat kanske inte utvecklas som förväntat, vilket
kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet.
Marknadsrisk för tillväxtmarknader och nya tillväxtmarknader:
Tillväxtmarknader, och särskilt nya tillväxtmarknader, är allmänt
utsatta för större politiska, juridiska, motpartsrelaterade och
operativa risker.
Risker med högavkastande obligationer: Högavkastande obligationer (vanligen med lägre kreditbetyg eller utan kreditbetyg)
medför vanligen större marknads-, kredit- och likviditetsrisker.
Ränterisk: Ökade räntor leder vanligen till fallande obligationskurser.
Hävstångsrisk: Fonden skapar hävstångseffekt genom derivat,
vilket innebär att den är känsligare för vissa marknads- eller
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ränterörelser. Detta kan även orsaka volatilitet och riskförluster
som är större än genomsnittet.

värde eller inte alls. Detta kan påverka resultatet och kan leda till
att fonden skjuter upp eller stoppar inlösen av andelar.

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det
hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt

Operativ risk: Fel hos tjänsteleverantörer kan leda till avbrott i
fondens verksamhet eller till förluster.

Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift

3,00%

Inlösenavgift

ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift

1,54%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp
och i en del fall kan investerare betala ett lägre belopp.
Investerare kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från sina finansiella rådgivare. Sifferuppgiften om
årliga avgifter grundas på föregående års utgifter för det år
som slutade December 2018 och kan uppvisa variationer från år
till år.
Mer information om avgifterna finns i avsnitt 3 i fondprospektet.

Resultatrelaterad avgift: ingen

Tidigare resultat
Tidigare resultat utgör ingen vägledning om
framtida resultat och det är inte säkert att de
upprepas. Värdet på investeringarna kan både
öka och minska och det är inte säkert att du får
tillbaka det belopp du investerade från början.
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Diagrammet visar resultatet i Svenska kronor
sedan de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår
inte i beräkningen av tidigare resultat.
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Fonden lanserades den 8 Juni 2016.
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Resultatet som visas för den här perioden är en simulering baserad på
liknande aktieklassers tidigare resultat i fonden, eftersom aktieklassen inte
har lanserats ännu.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om
fonden, inklusive prospekt, den senaste årsrapporten och eventuell följande halvårsrapport och de senaste fondandelspriserna
från fondens förvaltningsbolag på adress 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Luxemburg, samt på
www.schroders.lu/kid. Dokumenten finns tillgängliga på bulgariska, engelska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska,
polska, flamländska, nederländska, finska, portugisiska och
spanska och kan erhållas kostnadsfritt.
Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i
Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.
Ansvarsskyldighet:
Schroder
Investment
Management
(Europe) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars
namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att
skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder
separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och
skulder.
Byten: Med vissa förbehåll kan du begära att få placera din
investering i en annan aktiekategori inom fonden eller i någon
annan Schroder-fond. Mer information finns i prospektet.
Ersättningspolicy: En sammanfattning av Schroders ersättningspolicy och tillhörande information återfinns på
www.schroders.com/remuneration-disclosures. På begäran
tillhandahålls en papperskopia kostnadsfritt.
Ordlista: Du hittar förklaringar till en del av de termer som
förekommer i det här dokumentet på
www.schroders.lu/kid/glossary.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn over fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. är auktoriserat I Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 Februari 2019.
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