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Szanowni Inwestorzy, 

Zmiany w Schroder Alternative Solutions– Gold and Precious Metals Fund 

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2016 r. (Data wejścia w życie) Schroder Alternative 
Solutions – Gold and Precious Metals Fund (Fundusz przejmowany) dokona wniesienia aportem 
wszystkich swoich aktywów i zobowiązań (Aport) do Schroder International Selection Fund – Global Gold 
(Fundusz przejmujący). Za dotychczasowe jednostki uczestnictwa w Funduszu przejmowanym 
inwestorzy Funduszu przejmowanego otrzymają jednostki uczestnictwa Funduszu przejmującego 
o równoważnej wartości. 

W następstwie Aportu Fundusz przejmowany ulegnie zamknięciu. 

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna  

Podstawowym celem inwestycyjnym Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego jest 
zapewnienie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w sektorach związanych ze złotem i innymi 
metalami szlachetnymi, jednak ryzyko inwestycji w Fundusz przejmujący jest nieznacznie wyższe niż 
w Funduszu przejmowanym ze względu na większą orientację Funduszu przejmującego na akcje spółek 
sektorów związanych ze złotem. W przeszłości tego rodzaje akcje wykazywały wyższe stopy zwrotu, ale 
również większe poziomy zmienności w porównaniu do fizycznego złota. 

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami 

Tabela poniżej zawiera podsumowanie rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami (AMC) oraz opłat 
bieżących (OGC) dla poszczególnych klas jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego i Funduszu 
przejmującego. Pragniemy zauważyć, że OGC obejmuje AMC oraz wszelkie pozostałe opłaty i koszty.  

Inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa klasy D Funduszu przejmowanego otrzymają jednostki 
uczestnictwa klasy A1 Funduszu przejmującego. 

Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący 

Klasa 
jednostek 
uczestnictwa 

AMC OGC1 Klasa 
jednostek 

uczestnictwa 

AMC Szacunek 
OGC1 

A 1,50% 2,12% A 1,50% 1,99% 

  
                                                           
1 Wartości procentowe ujęto w skali rocznej i wyrażono w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa. OGC obejmują, w stosownych przypadkach, opłatę dystrybucyjną, opłatę za obsługę posiadaczy 
jednostek uczestnictwa, opłatę za zarządzanie inwestycjami oraz pozostałe opłaty administracyjne, w tym opłaty za 
administrację funduszu, opłaty na rzecz depozytariusza oraz koszty agenta transferowego. Obejmują też opłaty za 
zarządzanie i koszty administracji inwestycjami w bazowe fundusze znajdujące się w portfelach. OGC 
wyszczególniono dla Funduszu przejmowanego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. OGC dla Funduszu 
przejmującego stanowią jedynie wartość szacowaną po dokonaniu Aportu wszystkich aktywów i zobowiązań. 
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C 1,00% 1,52% C 0,75% 1,14% 

D 1,50% 3,12% A1 1,50% 2,49% 

I 0,00% 0,25% I 0,00% 0,14% 

Walutą bazową Funduszu przejmującego i Funduszu przejmowanego jest dolar amerykański. Pełne 
zestawienie z informacją, które klasy jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego ulegną wniesieniu 
do których klas jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego, znalazło się w Załączniku do 
niniejszego listu. 

Termin składania zleceń oraz terminy rozliczeń zleceń subskrypcji i umorzenia 

Termin składania zleceń w Funduszu przejmującym przypada o godzinie 13.00 czasu obowiązującego 
w Luksemburgu w dniu transakcyjnym, więc zlecenia, które dotrą do Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. (Spółka zarządzająca) przed terminem składania zleceń, zostaną zrealizowane tego 
dnia. Zlecenia subskrypcji i umorzenia wymagają rozliczenia w terminie trzech dni roboczych od dnia 
transakcyjnego. 

Podstawowe dane porównawcze dotyczące Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego (w tym 
informacje o zmianach w zakresie klas jednostek uczestnictwa) można znaleźć w Załączniku do 
niniejszego listu. 

Aport 

W świetle przysługującego mu zgodnie z postanowieniami art. 5 statutu Schroder Alternative Solutions 
uprawnienia do podjęcia decyzji, czy Aport do Funduszu przejmującego leży w interesie inwestorów, 
zarząd Schroder Alternative Solutions stwierdził, że zważywszy na względne podobieństwo celów 
inwestycyjnych Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego inwestorzy Funduszu 
przejmowanego skorzystają na aporcie do Funduszu przejmującego. Fundusz przejmowany zarządzał 
kwotą około 128,9 mln dolarów amerykańskich na dzień 31 marca 2016 r. Aport powinien umożliwić 
wszystkim inwestorom Funduszu przejmowanego zmniejszenie opłat bieżących. Kryteria inwestycji 
i strategia Funduszu przejmującego będą bardziej koncentrować się na akcjach spółek sektora 
związanego ze złotem niż ma to miejsce w przypadku Funduszu przejmowanego i będą odpowiadać 
wymogom przepisów UCITS. Zespół inwestycyjny zarządzający Funduszem przejmowanym będzie 
również zarządzać Funduszem przejmującym. 

 Koszty i wydatki w związku z Aportem 

Koszty założenia Funduszu przejmowanego zostały już w pełni pokryte. Koszty poniesione 
w związku z Aportem, w tym koszty prawne, koszty audytu i koszty administracyjne, poniesie Spółka 
zarządzająca. Koszty dotyczące obrotu portfelem, których poniesienie jest konieczne w celu 
ujednolicenia portfela Funduszu przejmowanego i portfela Funduszu przejmującego, od dnia 23 
czerwca 2016 r. do dnia Aportu zostaną uwzględnione w obliczeniach wartości aktywów netto na 
jednostkę uczestnictwa obliczonej dla tych dat.  

 Parytet wymiany, podejście do narosłego dochodu oraz skutki Aportu 

W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązania Funduszu przejmowanego ulegną przeniesieniu do 
Funduszu przejmującego, a Fundusz przejmujący ulegnie zamknięciu. Za jednostki uczestnictwa 
każdej klasy, które posiadają w Funduszu przejmowanym, inwestorzy otrzymają wartościowo równą 
liczbę odpowiadających im jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego, obliczoną według 
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu przejmowanego i początkowej ceny 
emisyjnej jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego obowiązującej w Dacie wejścia w życie. 

Wszelki narosły dochód z jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego w momencie Aportu 
zostanie uwzględniony podczas obliczania końcowej wartości aktywów netto na jednostkę 
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uczestnictwa Funduszu przejmowanego i będzie rozliczany po Aporcie w wartości aktywów netto na 
jednostkę uczestnictwa Funduszu przejmującego. 

W ten sposób inwestorzy zostaną inwestorami Funduszu przejmującego w klasie jednostek 
uczestnictwa odpowiadającej dotychczas posiadanym jednostkom uczestnictwa Funduszu 
przejmowanego. Zestawienie dotychczasowych klas jednostek uczestnictwa i odpowiadających im 
nowych klas jednostek uczestnictwa można znaleźć w Załączniku. 

Pierwszym dniem transakcyjnym dla jednostek uczestnictwa inwestora w Funduszu przejmującym 
będzie dzień 1 lipca 2016 r., zaś odpowiedni termin składania zleceń opiewających na taki dzień 
transakcyjny będzie upływać o godzinie 13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w tym dniu. 

 Prawa inwestorów do dokonania umorzenia/konwersji 

Jeżeli inwestor nie chce posiadać jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego od Daty wejścia 
w życie, może w dowolnym terminie do dnia transakcyjnego przypadającego 22 czerwca 2016 r. 
włącznie dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego lub ich 
konwersji na inny fundusz Schroder. 

Wykonamy zlecenie umorzenia lub konwersji bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu 
informacyjnego Funduszu przejmującego, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki 
korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą 
też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń różniących się od terminów omówionych 
powyżej; zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do 
Schroders w Luksemburgu przed ostatecznym terminem składania zleceń przypadającym o godzinie 
13.00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w dniu 22 czerwca 2016 r. 

Zlecenia subskrypcji lub konwersji na Fundusz przejmowany od nowych inwestorów nie będą 
przyjmowane po godzinie zakończenia przyjmowania zleceń w dniu 18 maja 2016 r. Żeby umożliwić 
z wystarczającym wyprzedzeniem zmiany w zakresie wszelkich regularnych programów 
inwestycyjnych i podobnych rozwiązań, zlecenia subskrypcji lub konwersji opiewające na Fundusz 
przejmowany będą przyjmowane od dotychczasowych inwestorów do dnia 22 czerwca 2016 r. 
(termin składania zleceń upływa o godzinie 13.00 w dniu 22 czerwca 2016 r.).  

 Status podatkowy 

Konwersja jednostek uczestnictwa w momencie Aportu i/lub umorzenie bądź konwersja jednostek 
uczestnictwa przed Aportem mogą wpływać na opodatkowanie inwestycji inwestora. W związku 
z tym zaleca się skorzystanie z niezależnej profesjonalnej porady w tym zakresie. 

 Dalsze informacje 

Zalecamy inwestorom zapoznanie się z dokumentami kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) 
dla Funduszu przejmującego dołączonymi do niniejszego zawiadomienia. Dokumenty KIID są 
reprezentatywne dla Funduszu przejmującego i zawierają informacje na temat klasy jednostek 
uczestnictwa o najwyższym poziomie OGC. Dokumenty są aktualne wyłącznie w Dacie wejścia 
w życie. Wraz z dokumentami KIID wszystkich pozostałych dostępnych klas jednostek uczestnictwa, 
będą one dostępne pod adresem www.schroders.lu począwszy od Daty wejścia 
w życie. Prospekt informacyjny także udostępnia się pod tym adresem. 

W związku z Aportem biegły rewident sporządzi odpowiedni raport, który będzie udostępniany 
bezpłatnie na stosowny wniosek przez Spółkę zarządzającą. 

  

http://www.schroders.lu/
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Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo utrzymać inwestycje w Funduszu przejmującym po Aporcie. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, 
Państwa profesjonalnym doradcą bądź Spółką zarządzającą pod numerem telefonu (+352) 341 342 212. 

Z poważaniem, 

 

 

Noel Fessey 
upoważniony przedstawiciel 

Natalie Wolff 
upoważniony przedstawiciel 
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Załącznik 

Tabela z porównaniem podstawowej charakterystyki Funduszu 

Poniżej przedstawiono porównanie głównych cech Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego. 
Fundusz przejmowany jest subfunduszem Schroder Alternative Solutions, zaś Fundusz przejmujący jest 
subfunduszem Schroder International Selection Fund. Szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie 
informacyjnym Schroder Alternative Solutions i prospekcie informacyjnym Schroder International Selection 
Fund. Inwestorom stanowczo zaleca się również zapoznanie się z dokumentem KIID Funduszu 
przejmującego dołączonym do niniejszego zawiadomienia. 

 Fundusz przejmowany: 
Schroder Alternative Solutions – 
Gold and Precious Metals Fund 
(Fundusz) 

Fundusz przejmujący: 
Schroder International Selection 
Fund – Global Gold (Fundusz) 

Cel inwestycyjny 
i polityka inwestycyjna 
w Prospekcie 
informacyjnym / 
Podejście inwestycyjne  

Cel inwestycyjny: 
Celem inwestycyjnym Funduszu jest 
zapewnienie długoterminowego 
wzrostu poprzez inwestycje 
w instrumenty powiązane ze złotem i 
metalami szlachetnymi, jak również 
w akcje spółek z całego świata 
działających w sektorach 
powiązanych z metalami 
szlachetnymi. 

Podejście inwestycyjne: 
Fundusz może inwestować w całą 
gamę instrumentów powiązanych ze 
złotem i metalami szlachetnymi. 
Fundusz może również inwestować 
w każdy sektor rynku złota i metali 
szlachetnych według uznania 
Zarządzającego inwestycjami. Pod 
względem geograficznym Fundusz 
ma zasięg globalny. Fundusz nie jest 
ograniczany benchmarkiem; tzn. 
będzie on aktywnie zarządzany bez 
odniesienia do żadnego konkretnego 
benchmarku, z perspektywy alokacji 
aktywów. Jednakże dla celów 
porównania stóp zwrotu 
Zarządzający będzie porównywać 
stopę zwrotu Funduszu z 
najbardziej popularnymi indeksami 
towarowo-surowcowymi.  
Fundusz będzie inwestować głównie 
w różnorodne instrumenty pochodne 
na złoto i metale szlachetne, 
obejmujące przede wszystkim 
kontrakty terminowe futures i inne 
towarowo-surowcowe instrumenty 
pochodne (np. swapy na fizyczne 
towary i surowce, kontrakty 
terminowe futures na indeksy 
towarowo-surowcowe), akcje, 
fundusze ETF, obligacje 

Cel inwestycyjny: 
Fundusz dąży do zapewnienia 
wzrostu wartości kapitału poprzez 
inwestycje w akcje spółek 
powiązanych ze złotem. 

Polityka inwestycyjna: 
Przynajmniej dwie trzecie aktywów 
Funduszu (bez pozycji w środkach 
pieniężnych) będzie inwestowane 
w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek aktywnych 
w sektorze złota. Fundusz będzie 
również inwestować w złoto i inne 
metale szlachetne za 
pośrednictwem dozwolonych 
aktywów (zgodnie z opisem 
w definicji „Kategorii aktywów 
alternatywnych” w Załączniku III do 
Prospektu informacyjnego) 
i dozwolonych zbywalnych papierów 
wartościowych opiewających na 
złoto i inne metale szlachetne. 
Fundusz może utrzymywać do 40% 
w środkach pieniężnych, 
depozytach 
i instrumentach rynku pieniężnego. 
Fundusz nie będzie posiadać 
bezpośredniej ekspozycji na 
fizyczne towary i surowce ani nie 
będzie zawierać żadnych 
kontraktów na fizyczne towary 
i surowce. 
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 Fundusz przejmowany: 
Schroder Alternative Solutions – 
Gold and Precious Metals Fund 
(Fundusz) 

Fundusz przejmujący: 
Schroder International Selection 
Fund – Global Gold (Fundusz) 

strukturyzowane, a w mniejszym 
zakresie w dłużne papiery 
wartościowe, zamienne papiery 
wartościowe, warranty emitentów 
z sektorów powiązanych z metalami 
szlachetnymi. Fundusz może także 
inwestować w waluty obce (np. 
walutowe kontrakty terminowe 
forward, opcje walutowe i swapy na 
waluty), a także środki pieniężne lub 
ekwiwalenty pieniężne, w tym 
certyfikaty depozytowe, bony 
skarbowe i obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu.  
Fundusz nie będzie bezpośrednio 
nabywać żadnych fizycznych 
towarów ani surowców. Fundusz nie 
będzie zawierać żadnych kontraktów 
na fizyczne towary i surowce innych 
niż towarowo-surowcowe kontrakty 
terminowe futures, warranty, swapy 
oraz opcje. Wszelkie towarowo-
surowce kontrakty terminowe futures 
lub opcje, a także wszelkie inne 
instrumenty pochodne przewidujące 
fizyczną dostawę bazowego towaru 
lub surowca wymagają zbycia przed 
dostawą, a Zarządzający 
inwestycjami wdrożył procedury 
zapewniające realizację takiego 
założenia. Wszystkie instrumenty 
pochodne, w stosownych 
przypadkach, podlegają rozliczeniu 
pieniężnemu.  
Ekspozycja Funduszu na złoto 
w następstwie zastosowania 
instrumentów pochodnych, funduszy 
ETF i obligacji strukturyzowanych 
może w skrajnych warunkach 
rynkowych sięgać 100% wartości 
aktywów netto Funduszu, jednak 
w zwykłych warunkach zarządzania 
Funduszem nie oczekuje się, żeby 
ekspozycja na złoto przekroczyła 
75% wartości aktywów netto. 
Ekspozycja będzie osiągana 
w sposób zgodny z ograniczeniami 
inwestycyjnymi uregulowanymi 
w Załączniku I.  
Fundusz będzie dążyć do uzyskania 
ekspozycji na rynki towarowo-
surowcowe poprzez inwestycje 
w towarowo-surowcowe kontrakty 
terminowe futures oraz swapy total 
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 Fundusz przejmowany: 
Schroder Alternative Solutions – 
Gold and Precious Metals Fund 
(Fundusz) 

Fundusz przejmujący: 
Schroder International Selection 
Fund – Global Gold (Fundusz) 

return. Swap umożliwia Funduszowi 
stworzenie ekspozycji na określony 
towar bądź surowiec. Fundusz 
ponosi opłatę replikacyjną w okresie 
istnienia swapu. W terminie 
zapadalności Fundusz otrzymuje 
kwotę powiązaną ze wzrostem ceny 
towaru lub surowca w okresie 
swapu. Jeżeli cena towaru bądź 
surowca spadnie, Fundusz zapłaci 
odpowiednią kwotę kontrahentowi. 
W celu wdrożenia przyjętej polityki 
Fundusz może stosować 
standardowe i niestandardowe 
(zindywidualizowane) finansowe 
instrumenty pochodne. Może 
realizować takie transakcje na 
giełdach papierów wartościowych lub 
innych rynkach regulowanych 
otwartych dla ogółu bądź 
bezpośrednio z bankami lub 
instytucjami finansowymi 
specjalizującymi się w tego rodzaju 
działalności w charakterze 
kontrahentów (transakcje 
pozagiełdowe). Nawet 
w wyjątkowych okolicznościach 
zastosowanie takich instrumentów 
nie doprowadzi do dźwigni 
finansowej w działalności Funduszu, 
ani też Fundusz nie będzie 
angażować się w krótką sprzedaż. 
Łączna ekspozycja Funduszu nie 
przekroczy 100% jego aktywów netto 
ogółem. 
Fundusz może podlegać 
ograniczeniom skali, w związku 
z czym Fundusz lub niektóre z klas 
jednostek uczestnictwa mogą zostać 
zamknięte dla nowych subskrypcji 
lub konwersji w trybie uregulowanym 
w art. 2.3. 

Profil typowego Inwestora  Fundusz może być odpowiedni dla 
inwestorów bardziej 
zainteresowanych maksymalizacją 
długoterminowych stóp zwrotu niż 
minimalizacją ewentualnych strat 
krótkoterminowych. 

Kategoria funduszu Nie dotyczy Specjalistyczne fundusze akcji 

Waluta funduszu dolar amerykański dolar amerykański 
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 Fundusz przejmowany: 
Schroder Alternative Solutions – 
Gold and Precious Metals Fund 
(Fundusz) 

Fundusz przejmujący: 
Schroder International Selection 
Fund – Global Gold (Fundusz) 

Data uruchomienia Dnia 7 lipca 2008 r. Nie został jeszcze uruchomiony 
(Fundusz zostanie uruchomiony 
z chwilą dokonania Aportu). 

Wielkość Funduszu (w 
milionach) według stanu 
na dzień 31 marca 2016 r. 

128,9 USD zero (Fundusz nie został jeszcze 
uruchomiony). 

Termin składania zleceń 
oraz terminy rozliczeń 
zleceń subskrypcji 
i umorzenia 

Zlecenia muszą dotrzeć do Spółki 
zarządzającej przed godziną 13.00 
czasu obowiązującego 
w Luksemburgu w dniu 
transakcyjnym, żeby mogły zostać 
zrealizowane tego dnia. 

Zlecenia subskrypcji i umorzenia 
wymagają rozliczenia w terminie 
trzech dni roboczych od dnia 
transakcyjnego. 

Zlecenia muszą dotrzeć do Spółki 
zarządzającej przed godziną 13.00 
czasu obowiązującego 
w Luksemburgu w dniu 
transakcyjnym, żeby mogły zostać 
zrealizowane tego dnia. 

Zlecenia subskrypcji i umorzenia 
wymagają rozliczenia w terminie 
trzech dni roboczych od dnia 
transakcyjnego. 

Opłata za subskrypcję A: do 5,00% kwoty subskrypcji 
ogółem (równowartość 
5,26315% wartości aktywów 
netto na jednostkę 
uczestnictwa) 

C: do 1,00% kwoty subskrypcji 
ogółem (równowartość 
1,0101% wartości aktywów 
netto na jednostkę 
uczestnictwa) 

D: Brak 

 

 

I: Brak 

A: do 5,00% kwoty subskrypcji 
ogółem (równowartość 
5,26315% wartości aktywów 
netto na jednostkę 
uczestnictwa) 

C: do 1,00% kwoty subskrypcji 
ogółem (równowartość 
1,0101% wartości aktywów 
netto na jednostkę 
uczestnictwa) 

A1: do 4,00% kwoty subskrypcji 
ogółem (równowartość 
4,16667% wartości aktywów 
netto na jednostkę 
uczestnictwa) 

I: Brak 

Opłaty za zarządzanie 
inwestycjami według klas 
jednostek uczestnictwa 

A: 1,50% w skali roku 

C: 1,00% w skali roku  

D: 1,50% w skali roku 

I: 0,00% w skali roku 

A: 1,50% w skali roku 

C: 0,75% w skali roku 

A1: 1,50% w skali roku 

I: 0,00% w skali roku 

Opłata dystrybucyjna wg 
klasy jednostek 
uczestnictwa 

A: 0,00% w skali roku 

C: 0,00% w skali roku  

D: 1,00% w skali roku 

I: 0,00% w skali roku 

A: 0,00% w skali roku 

C: 0,00% w skali roku  

A1: 0,50% w skali roku 

I: 0,00% w skali roku 
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Dotychczasowe i nowe klasy jednostek uczestnictwa 

Fundusz przejmowany 
Schroder Alternative Solutions– Gold and 
Precious Metals Fund 
Dotychczasowa klasa jednostek uczestnictwa 

Fundusz przejmujący 
Schroder International Selection Fund – Global 
Gold 
Nowa klasa jednostek uczestnictwa 

A Accumulation USD A Accumulation USD 

C Accumulation USD C Accumulation USD 

D Accumulation USD A1 Accumulation USD 

I Accumulation USD I Accumulation USD 

A Distribution USD A Distribution USD 

C Distribution USD C Distribution USD 

A Accumulation EUR Hedged A Accumulation EUR Hedged 

C Accumulation EUR Hedged C Accumulation EUR Hedged 

I Accumulation EUR Hedged I Accumulation EUR Hedged 

A Distribution GBP Hedged A Distribution GBP Hedged 

C Distribution GBP Hedged C Distribution GBP Hedged 

A Accumulation CHF Hedged A Accumulation CHF Hedged 

C Accumulation CHF Hedged C Accumulation CHF Hedged 

A Accumulation RMB Hedged A Accumulation RMB Hedged 

C Accumulation RMB Hedged C Accumulation RMB Hedged 

A Accumulation SGD Hedged A Accumulation SGD Hedged 

A Accumulation PLN Hedged A Accumulation PLN Hedged 

Aport będzie także obowiązywać w stosunku do wszelkich kolejnych klas jednostek uczestnictwa 
wprowadzonych na rynek przed Datą wejścia w życie. 


