
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Luxemburgi Nagyhercegség 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Az Ön biztonsága érdekében a telefonos beszélgetéseket rögzíthetjük. 

 

2021. november 30. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. január 1-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) az Alap 
teljesítménydíjával összefüggésben és összehasonlításként használt referenciaérték megváltozik.  

Indokolás 

A meglévő referenciaérték egy bankközi kínálati kamatláb (egy „IBOR”). Ezek a kamatlábak bizonyos bankok 
átlagos költségét hivatottak tükrözni a hitelfelvételhez, valamint fedezetlen rövid távú alapok 
megszerzéséhez a bankközi piacon. A szabályozásokban bekövetkezett változásokat követően ezeknek a 
kamatlábaknak referenciaértékként történő használatát megszüntetik. A pót teljesítménydíj referenciaérték 
a rövid lejáratú eurókamatláb lesz. Ez egy ún. „kockázatmentes kamatláb” (egy nulla kockázatú befektetés 
elméleti hozama), az ilyen kamatlábakat pedig a szabályozó hatóságok és a központi bankok ajánlották az 
IBOR-ok legjobb alternatívájaként. 

Változás a teljesítménydíj referenciaértékben 

Az Alap teljesítménydíjról szóló fejezete – amely a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”)  
tájékoztatójában megtalálható – az alábbiról: 
 

„A 3 hónapos EUR London Interbank Offer Rate Act 360 teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a 
a halmozott többlethozam új maximumának függvényében a 3.1. pontban leírt módszertan szerint. 
A teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra érvényes” 

a következőre változik:  

„A rövid lejáratú eurókamatláb teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a a halmozott 
többlethozam új maximumának függvényében a 3.1. pontban leírt módszertan szerint. A 
teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra érvényes” 

Változás az összehasonlító referenciaértékben 

A rövid lejáratú eurókamatláb az Alap összehasonlító referenciaértékeként felváltja a 3 hónapos EUR 
London Interbank Offer Rate Act 360-at. 
 
Az Alap minden egyéb fő jellemzője változatlan marad.  

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása 
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Reméljük, hogy a változtatások után is az Alap befektetője marad, de ha vissza szeretné váltani az Alapban 
tartott befektetéseit, vagy át szeretné azokat váltani a Társaság valamely másik részalapjába a változások 
hatálybalépése előtt, ezt a 2021. december 31-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti. Kérjük, 
gondoskodjon róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen a HSBC 
Continental Europe luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság 
tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a HSBC térítésmentesen hajtja végre, egyes 
országokban azonban a helyi kifizető ügynökök, levelező bankok vagy hasonló ügynökök tranzakciós díjakat 
számíthatnak fel. Emellett előfordulhat az is, hogy a helyi ügynökök helyi üzletkötési határideje a fent jelzett 
időpontnál korábbi, ezért kérjük, tájékozódjon erről annak biztosítása érdekében, hogy utasításai a 2021. 
december 31-i üzletkötési határidőt megelőzően eljussanak a HSBC címére. 

Ha kérdése van, vagy további tájékoztatást szeretne kapni a Schroders termékeiről, akkor keresse fel a helyi 
Schroders irodát, szokásos pénzügyi tanácsadóját vagy a Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
vállalatot a (+352) 341 342 202 telefonszámon. 

 
Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0748063764 

A Hozamfizető EUR LU0748064069 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0801193649 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0801193722 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0748063848 

E Hozamfelhalmozó EUR LU0811997104 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016216157 

A Hozamfizető GBP LU0801193995 

E Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0811997443 

A Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0871500038 

 


