
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.

Asian Equity Yield
um sub-fundo da Schroder International Selection Fund SICAV
Categoria B Capitalização USD (LU0188438468)
Este fundo é gerido pela Schroder Investment Management (Europe) S.A., que é membro do Grupo Schroders.

Objectivos e política de investimento
Objectivos
O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento e valorização de capital
acima do MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index, após a dedução de
comissões, ao longo de um período de três a cinco anos, investindo em
acções de empresas da região da Ásia-Pacífico (excluindo o Japão).
Política de investimento
O fundo é gerido ativamente e investe, pelo menos, dois terços dos seus
ativos em ações de empresas da região da Ásia-Pacífico (excluindo o Japão).
O fundo investe em ações de empresas da região da Ásia-Pacífico (excluindo
o Japão) que paguem agora dividendos, mas que mantenham numerário
suficiente para reinvestir na empresa, de modo a gerarem crescimento futuro.
O fundo poderá investir diretamente em Ações «B» e em Ações «H» da China,
bem como menos do que 30% dos seus ativos (numa base líquida), direta ou
indiretamente (por exemplo, através de notas participativas), em Ações «A» da
China, através
– do Shanghai-Hong Kong Stock Connect e do Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect;
– do programa «Investidor Institucional Estrangeiro Qualificado em RMB
(RQFII)»;
– de ações cotadas na Science Technology and Innovation (STAR) Board e na
ChiNext; e
– de mercados regulamentados.
O fundo poderá também investir até um terço dos seus ativos, direta ou
indiretamente, noutros valores mobiliários (incluindo outras classes de ativos),
países, regiões, indústrias ou moedas, fundos de Investimento, "warrants" e
investimentos do mercado monetário, e deter numerário (sujeito às restrições
indicadas no prospeto).

O fundo poderá utilizar derivados com o objetivo de reduzir o risco ou gerir o
fundo de forma mais eficiente.
Índice de referência
O desempenho do fundo deve ser avaliado face ao objetivo de rendimento de
7% por ano, e comparado face ao MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) Index e
ao MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) Index. Espera-se
que o universo de investimento do fundo coincida, até certo ponto, com os
componentes do valor de referência-alvo e do valor de referência comparador.
Os valores de referência não têm em consideração as caraterísticas
ambientais e sociais ou o objetivo sustentável (conforme relevante) do fundo.
Consulte o anexo III do prospeto do fundo para obter mais informações.
Outras Informações
O fundo mantém uma classificação de sustentabilidade global mais elevada do
que a do MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield (net TR) Index,
com base nos critérios de classificação do gestor de investimentos.
O fundo não investe diretamente em determinadas atividades, indústrias ou
grupos de emitentes acima dos limites indicados em "Informações de
Sustentabilidade", na página Web do fundo, acessível em
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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
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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.
Factores de risco
Risco de sustentabilidade: O fundo tem caraterísticas ambientais e/ou sociais.
Isto significa que poderá ter uma exposição limitada a algumas empresas,
indústrias ou setores e poderá afastar-se de determinadas oportunidades de
investimento ou alienar determinadas participações que não estejam em
conformidade com os respetivos critérios de sustentabilidade selecionados
pelo gestor de investimentos. O fundo poderá investir em empresas que não
refletem as convicções e os valores de qualquer investidor específico.
Risco de mercados emergentes e mercados fronteira: Os mercados
emergentes, e especialmente os mercados fronteira, estão geralmente sujeitos
a um maior risco político, legal, de contraparte, operacional e de liquidez do
que mercados desenvolvidos.

Risco dos Stock Connect: O fundo poderá investir em acções "A" da China
através do Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, o que poderá envolver riscos de compensação, regulamentares,
operacionais e de contraparte.
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 cambial relativo ao renminbi onshore: o fundo pode ser exposto a
diferentes moedas. As alterações nas taxas de câmbio podem gerar perdas.
As decisões de controlo cambial adotadas pelo governo chinês podem afetar o
valor dos investimentos do fundo e podem fazer com que o fundo adie ou
suspenda resgates das suas ações.
Risco operacional: Os processos operacionais, incluindo os relacionados com
a protecção dos activos, podem falhar. Isso pode resultar em perdas para o
fundo.
Risco de desempenho: Os objectivos de investimento indicam um resultado
pretendido, mas não existe qualquer garantia de que tal resultado seja
alcançado. Dependendo das condições do mercado e do ambiente
macroeconómico, os objectivos de investimento podem tornar-se mais difíceis
de alcançar.
IBOR: A transição dos mercados financeiros afastando-se da utilização das
taxas interbancárias (IBOR) para taxas de referência alternativa pode afectar a
avaliação de determinadas participações e afectar a liquidez em determinados
instrumentos. Isto pode afectar o desempenho do investimento do fundo.
Risco de derivados: podem ser utilizados derivados para gerir a carteira de
forma eficiente. Um derivado pode não apresentar o desempenho esperado,
pode gerar perdas superiores ao custo do derivado e pode resultar em perdas
para o fundo.



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

Encargos de subscrição Nenhum

Encargos de resgate Nenhum

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido ou antes de os lucros do seu investimento serem pagos.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Encargos correntes 2.45%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho

Nenhum

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.
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.
O valor dos encargos correntes baseia-se nas despesas para o ano findo em
Dezembro de 2021 e pode variar de ano para ano.
Pode obter mais informações sobre os encargos na Secção 3 do prospecto do
fundo.
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O desempenho alcançado entre 2009 e 2018 foi obtido em circunstâncias
que já não se aplicam. A política de investimento do fundo foi alterada em
Fevereiro de 2018.
Tenha em atenção que os valores de referência do fundo foram alterados a 1
de maio de 2021. Os resultados anteriores na tabela acima baseiam-se no
objetivo e nos valores de referência do fundo (Valor de referência-alvo: MSCI
AC Pacific ex Japan (Net TR) Index. Valores de referência comparadores:
setor Morningstar Asia Pacific ex Japan Income e setor Morningstar Asia
Pacific ex Japan Equity) em vigor antes desta data. Doravante, esta tabela
irá apresentar os resultados anteriores a partir desta data com base no
objetivo e valores de referência novos (Valor de referência-alvo: MSCI AC

Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index. Valores de referência comparadores:
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, setor Morningstar
Asia Pacific ex Japan Income e setor Morningstar Asia Pacific ex Japan
Equity).
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.
A tabela apresenta o desempenho em dólares norte-americanos após os
encargos correntes e os custos de negociação da carteira terem sido pagos.
O fundo foi lançado a 11/06/2004.
A categoria de ações foi lançada a 11/06/2004.

Informações práticas
Depositário: J.P. Morgan SE.
Mais informações: pode obter mais informações acerca deste fundo,
incluindo o prospeto, o relatório anual mais recente, qualquer relatório
semestral subsequente e o preço mais recente das ações junto da sociedade
gestora do fundo em 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, e
em www.schroders.lu/kiids. Estas informações estão disponíveis
gratuitamente em alemão, espanhol, flamengo, francês, inglês e italiano.
Legislação fiscal: O fundo está sujeito à legislação fiscal do Luxemburgo, o
que pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.
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.
A política inclui uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios
são calculados e as identidades das pessoas responsáveis pela atribuição da
remuneração e dos benefícios.
Glossário: Pode encontrar uma explicação de alguns dos termos utilizados
neste documento em www.schroders.lu/kiid/glossary
Custos de distribuição: O nível de custos de distribuição em determinadas
jurisdições pode afectar a capacidade de o gestor de investimentos cumprir o
objectivo de investimento do fundo em todas as categorias de acções após a
dedução das taxas.

Este fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A Schroder
Investment Management (Europe) S.A. está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela CSSF. Estas informações fundamentais
destinadas aos investidores são correctas em 20/09/2022.


