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Tisztelt Részvénytulajdonos!  

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global High Yield (az „Alap”). Változások 
bizonyos részvényosztályok (a „Részvényosztályok”) osztalékfizetési politikájában 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a legutóbbi felülvizsgálatot követően úgy döntöttünk, hogy módosítjuk az 
Alap bizonyos Részvényosztályainak osztalékfizetési politikáját. Az érintett Részvényosztályokat a jelen levél 
mellékletében soroljuk fel. A Részvényosztályok osztalékfizetési gyakorisága nem változik.  

Ez a változás a 2021. november 30. napon (a „Hatálybalépés napja”) esedékes osztalékfizetéssel lép 
hatályba, és minden azt követő osztalékfizetésre érvényes.  

Előzmények és magyarázat 

A Társaság tájékoztatójában leírtak szerint időszakosan felülvizsgáljuk a rögzített osztalékot fizető 
Részvényosztályokat, és fenntartjuk az esetleges módosítás jogát. Például ha a bevétel a levonások után 
nagyobb, mint a célként rögzített osztalék, akkor dönthetünk a nagyobb összeg felosztásáról. 
Hasonlóképpen a célként rögzített osztaléknál alacsonyabb összeg osztalékként való jóváhagyásáról is 
dönthetünk. 
 
A befektetőknek magasabb osztalék kifizetését lehetővé téve a Hatálybalépés napján megnöveljük az 
osztalékfizetési politikában szereplő értékeket; ezeket a jelen levél mellékletében soroljuk fel. 

Ha az Alap által eredményezett hozamok nem elegendőek az osztalékkifizetés fedezésére, az osztalékfizetés 
az Alap tőkéjéből teljesül. Ez azt jelentené, hogy az Ön befektetésének értéke csökkenne. Ez más néven az 
„osztalékfizetési kockázat”, és ez a kockázat magasabb azoknak a részvényosztályoknak az esetében, 
amelyeknél magasabb az osztalékfizetési ráta.  

A magasabb osztalékot fizető részvényosztályok esetében az osztalék kifizetésének teljesítése azt 
eredményezheti, hogy az Ön tőkéjéből jelentős összeget visszafizetnek Önnek. Következésképpen a 
Részvényosztályok nettó eszközértéke a részvényosztályok minimális mérete alá csökkenhet. Ebben az 
esetben a Társaság dönthet úgy, hogy lezárja a Részvényosztályokat.  

 
A Részvényosztállyal kapcsolatos díjak változatlanok maradnak, a jelen változtatásokhoz kapcsolódó 
költségeket pedig – beleértve a szabályozói költségeket és a részvénytulajdonosokkal való kommunikáció 
költségeit – a Schroder Investment Management (Europe) S.A. viseli, amely a Társaság alapkezelő társasága.  
 
Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása 

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 vagy 
részvényosztályába a változások hatálybalépése előtt, ezt a 2021. november 17-i üzletkötési határidőig 
bármikor megteheti.  



3/2. oldal 

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 náluk annak biztosítása érdekében, hogy 
megbízásai a fent megadott üzletkötési határidő előtt eljussanak a HSBC-hez. 

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

Tisztelettel: 

Az Igazgatótanács 
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Melléklet  
A Schroder International Selection Fund osztalékfizetési politikájának változásával érintett részvényosztályok listája. 
 

Alap Részvényosztály Részvényosztál
y devizaneme 

Jelenlegi 
osztalékfizetési 

politika éves szinten 

Jövőbeli 
osztalékfizetési 

politika éves szinten 

ISIN-kód 

Schroder ISF Global High Yield A Hozamfizető USD Havi fix 6,00% Havi fix 9,00% LU1884791622 

Schroder ISF Global High Yield U Hozamfizető USD Havi fix 6,00% Havi fix 9,00% LU1884791895 

Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged A Hozamfizető, fedezett AUD Havi fix 6,00%* Havi fix 9,00%* LU1884791978 

Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged U Hozamfizető, fedezett AUD Havi fix 6,00%* Havi fix 9,00%* LU1884792190 

Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged A Hozamfizető, fedezett ZAR Havi fix 6,00%* Havi fix 9,00%* LU1884792273 

Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged U Hozamfizető, fedezett ZAR Havi fix 6,00%* Havi fix 9,00%* LU1884792356 

 
* Az osztalékfizetésre esetenként érvényes prémiumra vagy diszkontra vonatkozik. A kifizetések tartalmazhatnak prémiumot is, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába magasabb, mint 
az alapdeviza referencia-kamatlába. Ebből következően, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába alacsonyabb, mint az alapdeviza referencia-kamatlába, az osztalékot csökkenteni is 
lehet. A prémium vagy diszkont mértékét a kamatlábak különbsége határozza meg, ezek nem részei az alap befektetési célkitűzésének vagy befektetési politikájának. 


