Informações fundamentais destinadas aos
investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável
que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Greater China

um subfundo de Schroder International Selection Fund SICAV
Classe A Acumulação EUR (LU0365775922)
Este fundo é gerido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., que é um membro do grupo Schroders.

Objectivos e política de investimento
Objectivo de investimento
O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo
em acções de empresas da República Popular da China, da
Região Administrativa Especial de Hong Kong e de Taiwan.
Política de investimento
O fundo investe, pelo menos, dois terços dos seus activos em
acções de empresas da República Popular da China, Hong
Kong e Taiwan.
O fundo poderá investir directamente em acções B e em
acções H da China, e poderá investir menos de 30% dos seus
activos em acções A da China ao abrigo do Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e do Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de reduzir
o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo
também poderá deter numerário.

Padrão de referência
Esta categoria de acções é gerida por referência ao MSCI
Golden Dragon Index Net TR. O gestor investe numa base
discricionária e não se limita a investir de acordo com a
composição deste índice de referência.
Frequência de negociação
Pode resgatar o seu investimento mediante pedido. Este
fundo negoceia diariamente.
Política de distribuição
Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos
investimentos do fundo, o que significa que este é mantido
no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de
acções.

Perfil de risco e de remuneração
Risco mais baixo
Potencialmente uma remuneração mais baixa
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Risco mais alto
Potencialmente uma remuneração mais alta
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O indicador de risco e de remuneração
A categoria de risco foi calculada com dados de desempenho
histórico e poderá não constituir um indicador fiável do
futuro perfil de risco do fundo.
Não se garante que a categoria de risco do fundo se mantenha fixa, podendo sofrer alterações ao longo do tempo.
Um fundo na categoria mais baixa não significa que se trate
de um investimento isento de risco.
O fundo enquadra-se nesta categoria porque pode assumir
riscos mais altos na procura de remunerações mais altas e o
seu preço pode subir e descer em conformidade.
A categoria também reflecte que esta categoria de acções é
expressa numa moeda diferente da moeda do fundo.
Factores de risco
Os seguintes riscos poderão afectar o desempenho do
fundo.
Risco relativo à China: As alterações nas políticas fiscais,
económicas, jurídicas ou relativas à política da China podem
causar perdas ou custos mais elevados para o fundo.
Risco de contraparte: A contraparte de um derivado ou de
outro acordo contratual ou de um produto financeiro sintético pode não conseguir honrar os seus compromissos para

com o fundo, criando potencialmente uma perda parcial ou
total para o fundo.
Risco cambial: O fundo pode ser exposto a diferentes
moedas. As alterações nas taxas de câmbio podem gerar
perdas.
Risco de derivados: Um derivado pode não apresentar o
desempenho esperado e poderá criar perdas superiores ao
custo do derivado.
Risco de mercados emergentes/mercados fronteira: Os mercados emergentes, e especialmente os mercados fronteira,
estão geralmente sujeitos a um maior risco político, legal, de
contraparte e operacional.
Risco de acções: Os preços das acções flutuam diariamente
com base em muitos factores, incluindo gerais, económicos,
relativos à indústria ou a notícias de empresas.
Risco de alavancagem: O fundo utiliza derivados para alavancagem, o que o torna mais sensível a determinadas movimentações da taxa de juro ou do mercado que poderão
causar uma volatilidade acima da média e risco de perda.
Risco de liquidez: Em condições de mercado difíceis, o fundo
poderá não conseguir vender um título pelo valor total ou
mesmo vendê-lo. Isto pode afectar o desempenho do fundo
e pode fazer com que o mesmo adie ou suspenda resgates
das suas unidades de participação.
Risco operacional: Falhas com os prestadores de serviços
podem resultar em perturbações das operações do fundo ou
em perdas.
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Risco relativo ao Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ao
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: O fundo poderá investir em acções "A" da China através do Shanghai-Hong Kong

Stock Connect e do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, o
que poderá envolver riscos de compensação, regulamentares, operacionais e de contraparte.

Encargos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar
os custos de funcionamento do fundo, nomeadamente para
efeitos de comercialização e distribuição do mesmo. Estes
encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição

5,00%

Encargos de resgate

nenhum

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes
de ser investido.

Os encargos de subscrição e resgate indicados correspondem aos valores máximos e, em alguns casos, poderá pagar
menos. Pode averiguar os encargos de subscrição e resgate
reais junto do seu consultor financeiro.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes

1,85%

O valor dos encargos correntes baseia-se nas despesas para
o ano findo em Dezembro de 2018 e pode variar de ano para
ano.

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho: nenhum

Pode obter mais informações sobre os encargos na Secção 3
do prospecto do fundo.

Resultados anteriores
Os resultados anteriores não constituem um
indicador de resultados futuros e poderão não
se repetir. O valor dos investimentos tanto
poderá subir como descer e poderá não recuperar o montante originalmente investido.
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A tabela apresenta o desempenho em euro
após os encargos correntes e os custos de
negociação da carteira terem sido pagos. Os
encargos de resgate estão excluídos dos cálculos dos resultados anteriores.
O fundo foi lançado a 28 de Março de 2002.
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O desempenho alcançado durante este período foi obtido em circunstâncias
que já não se aplicam. A política de investimento do fundo foi alterada em
Fevereiro de 2018 e em 6 de Julho de 2018.

Informações práticas
Depositário: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Informações Adicionais: Pode obter informações adicionais
acerca deste fundo, incluindo o prospecto, o relatório anual
mais recente e qualquer relatório semestral subsequente e o
preço mais recente das acções junto da sociedade gestora do
fundo em 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, e em www.schroders.lu/kid. Estas informações
estão disponíveis gratuitamente em alemão, búlgaro, espanhol, flamengo, francês, grego, holandês, húngaro, inglês,
italiano, finlandês, polaco e português.
Legislação Fiscal: O fundo está sujeito à legislação fiscal do
Luxemburgo, o que poderá ter impacto na sua situação fiscal
pessoal.
Responsabilidade: A Schroder Investment Management
(Europe) S.A. pode ser responsabilizada exclusivamente com
base nas declarações constantes no presente documento
que sejam susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou
incoerentes com as partes correspondentes do prospecto
do fundo.

Agrupamento de Fundos: Este fundo é um compartimento
de um agrupamento de fundos, cujo nome é apresentado no
início deste documento. O prospecto e os relatórios periódicos são preparados para o agrupamento de fundos completo. Para proteger os investidores, os activos e passivos de
cada compartimento são segregados por lei relativamente
aos de outros compartimentos.
Conversões: Sujeito a determinadas condições, poderá solicitar uma conversão do seu investimento para outra categoria de acções deste fundo ou para outro fundo da Schroder.
Consulte o prospecto para obter mais informações.
Política de Remuneração: Um resumo da política de remuneração da Schroders e das divulgações relacionadas encontra-se em www.schroders.com/remuneration-disclosures.
Encontra-se disponível uma cópia em papel gratuitamente
mediante pedido.
Glossário: Pode encontrar uma explicação de alguns dos
termos utilizados neste documento em
www.schroders.lu/kid/glossary.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela CSSF. Estas informações fundamentais destinadas aos investidores
são correctas em 19 de Fevereiro de 2019.
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