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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

A Schroder International Selection Fund – Middle East alap egyesülése a Schroder International 
Selection Fund – Frontier Markets Equity alappal 

Jelen levelünkkel értesítjük Önt, hogy 2021. február 21-én (a „Hatálybalépés napja”) a Schroder 
International Selection Fund – Middle East alap (a „Beolvadó alap”) egyesül a Schroder International 
Selection Fund – Frontier Markets Equity alappal (az „Átvevő alap”) (az „Egyesülés”). A Beolvadó alap 
részvénytulajdonosai az Átvevő alapban megegyező értékű részvényeket fognak kapni a jelenleg a Beolvadó 
alapban tartott részvényeikért cserébe. 

Előzmények és magyarázat 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap hasonló befektetési megközelítéssel és kockázati profillal rendelkezik, és 
a két alap egymáshoz viszonyított mérete miatt úgy véljük, hogy a Beolvadó alap részvényeseinek előnyére 
fog válni az Átvevő alappal való egyesülés. A Beolvadó alap által kezelt vagyon megközelítőleg 57 millió USD 
volt a 2021. szeptember 30-i állapot szerint, míg az Átvevő alap által kezelt vagyon megközelítőleg 403 millió 
USD volt ugyanazon a napon. 

Az Átvevő alapba történő beolvadás egy szélesebb körű és jórészt hasonló befektetési megközelítést 
alkalmazó alternatív alapba történő befektetés lehetőségét biztosítja a Beolvadó alap befektetői számára. 
Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap a tőkenövekedés biztosítására helyezi a hangsúlyt vállalatok 
részvényeibe és részvényhez kapcsolódó értékpapírjaiba történő befektetés révén. Mind a Beolvadó, mind 
az Átvevő alap befektetési kitettsége bizonyos közös vonásokat mutat a vállalatok és régiók terén, bár a 
Beolvadó alap földrajzi értelmében a Közel-Keletre, valamint a feltörekvő földközi-tengeri piacokra és Észak-
Afrikára összpontosít, míg az Átvevő alap földrajzi értelemben a feltörekvő határpiacokra koncentrál, 
melyek közé jelenleg Ázsia, Kelet-Európa, Latin-Amerika, a Közel-Kelet és Afrika tartozik. 2021. szeptember 
végén az Átvevő alap kitettségének mintegy 30%-a a Közel-Keleten és Észak-Afrikában volt. 

Ezenkívül az Átvevő alap nagyobb méretének köszönhetően a Beolvadó alappal történő Egyesülés nyomán 
további méretgazdaságot fog tudni biztosítani. A Beolvadó alapnak az Átvevő alapba történő beolvasztására 
vonatkozó döntés a Társaság alapító okiratának (az „Alapító okirat”) 5. cikkével és a Társaság 
tájékoztatójának (a „Tájékoztató”) rendelkezéseivel összhangban történt, és mindkét alap 
részvénytulajdonosainak érdekeit szolgálja. 

Befektetési célkitűzések és politikák 

Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetési célkitűzései magukban foglalják tőkenövekedés biztosítását 
elsősorban vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba történő befektetés révén. A 
Beolvadó alap jellemzően 30–70 vállalat, míg az Átvevő alap jellemzően 50–70 vállalat értékpapírjait tartja. 
2021. szeptember végén a Beolvadó alap 53, az Átvevő alap 63 vállalat értékpapírjait birtokolta. Mind a 
Beolvadó, mind az Átvevő alap használhat származékos eszközöket befektetési nyereség elérése, a 
kockázatok fedezése és a hatékony portfóliókezelés érdekében. 
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Részvényosztályok és az éves befektetéskezelési díjak változásai 

Az Átvevő alap és a Beolvadó alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) megegyezik (5. kategória). 
A Beolvadó alap és az Átvevő alap alapdevizája is az USD. A Mellékletben teljes részletességgel megtalálható, 
hogy a Beolvadó alap melyik részvényosztályai az Átvevő alap melyik részvényosztályaiba olvadnak be.  

Az alábbi táblázat összefoglalja az éves befektetéskezelési díjak (az ÉBKD) és a folyamatos díjak1 (az FD) 
mértékét a Beolvadó alap és az Átvevő alap részvényosztályai esetében. 

Részvényosztály Beolvadó alap Átvevő alap 

 ÉBKD FD1 ÉBKD FD1 

A felh. USD 1,50% 2,00% 1,50% 1,97% 

A felh. EUR 1,50% 2,00% 1,50%2 1,97%3 

A felh. SGD 1,50% 2,00% 1,50%2 1,97%3 

A hozamfiz. USD 1,50% 2,00% 1,50% 1,97% 

A1 felh. USD 1,50% 2,50% 1,50% 2,47% 

A1 felh. EUR 1,50% 2,50% 1,50%2 2,47%3 

B felh. USD 1,50% 2,60% 1,50% 2,57% 

B felh. EUR 1,50% 2,60% 1,50%2 2,57%3 

C felh. USD 1,00% 1,45% 1,00% 1,42% 

C felh. EUR 1,00% 1,45% 1,00% 1,42% 

I felh. USD 0,00% 0,21% 0,00% 0,18% 

Az Egyesülés eredményeként a Beolvadó alap részvénytulajdonosai ugyanolyan mértékű éves 
befektetéskezelési díjat és alacsonyabb mértékű folyamatos díjakat fognak fizetni.  

Az Egyesülés előtt a Beolvadó alap értékesíti minden olyan eszközét, amely nem illik az Átvevő alap befektetési 
portfóliójába, vagy nem tartható annak befektetési korlátozásai miatt.  

Üzletkötési határidők és elszámolási időszakok a jegyzések és visszaváltások esetén 

Az üzletkötési határidők és elszámolási időszakok nem változnak. Az Átvevő alap üzletkötési határideje 
kereskedési napon 13:00 óra luxemburgi idő szerint. Az HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC”) az 

 
1 A százalékértékek évente és a részvényenkénti nettó eszközértékre vonatkoztatva értendők. Az FD-k tartalmazzák (ahol lehet) a 
forgalmazási díjat, a részvénytulajdonosok kiszolgálásának díját, a befektetéskezelési díjat és az egyéb adminisztrációs költségeket, beleértve 
az alapok adminisztrációs, letéti és értékpapír-átírási költségeit is. Magukban foglalják továbbá a portfólió mögöttes befektetési alapjainak 
kezelési díjait és adminisztrációs költségeit is. Az FD-k a 2021. június 30-i állapotot mutatják. 
2 Ezt a részvényosztályt a Hatálybalépés napja előtt vezetjük be az Egyesülés elősegítése érdekében. 
3 A mindkét alapban szereplő részvényosztályok FD-értékei közötti különbségen alapuló indikatív adat. 
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üzletkötési határidő előtt beérkező megbízásokat a kereskedési napon teljesíti. A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az üzletkötés napját követő három munkanapon belüli elszámolást jelentenek. 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap legfontosabb jellemzőit (beleértve a részvényosztályok változásait is) 
összehasonlító táblázat a Mellékletben található. 

Egyesülés 

Az Egyesülésről szóló jelen értesítést a luxemburgi jogszabályok írják elő. 

Az Egyesülés eredményeképpen a befektetéskezelőként eljáró jogi személy nem változik, a Schroder 
Investment Management Limited marad. 

Az Egyesülés költségei és kiadásai 

A Beolvadó alapnak nincsenek nem amortizált előzetes ráfordításai és kiegyenlítetlen létesítési költségei. Az 
Egyesülés során felmerült költségeket – beleértve a jogi, tanácsadói és adminisztratív költségeket – a 
Társaság alapkezelő társasága, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. (az Alapkezelő Társaság) 
viseli.   

2022. január 7-től a Beolvadó alap részvényenkénti nettó eszközértékét a felhígulás miatti kiigazítás eljárását 
alkalmazva lefelé korrigáljuk minden olyan esetben, amikor nettó pénzkiáramlás történik a Beolvadó alapból. 
Erre annak érdekében kerül sor, hogy figyelembe lehessen venni az értékesítéshez társuló piaci tranzakciós 
költségeket minden olyan befektetés esetén, amelyek nem illenek bele az Átvevő alap portfóliójába, illetve az 
Egyesülést megelőző időszak során beérkező visszaváltási vagy átváltási megbízásokhoz társuló költségeket. 
Abban az esetben, ha ebben az időszakban nettó pénzbeáramlás történik a Beolvadó alapba, a 
részvényenkénti nettó eszközértéket felfelé módosítjuk. A korrekció szándékolt célja a Beolvadó alap meglévő 
és megmaradó befektetőinek védelme az összes piaci tranzakciós költség viselésétől, illetve ezek megfelelő 
megosztása. Nem várható azonban, hogy ezeknek a tranzakciós költségeknek az összege jelentős lenne, ezért 
nem lesznek lényeges hatással az Átvevő alap és a Beolvadó alap részvénytulajdonosaira. A költségek miatti 
módosítással kapcsolatban további információt a Tájékoztató 2.4 „A nettó eszközérték számítása” című 
szakaszában talál. A Tájékoztató a www.schroders.lu webhelyen érhető el. 

Átváltási arány, elhatárolt jövedelem kezelése és az Egyesülés következményei 

A Hatálybalépés napján a Beolvadó alap nettó eszközei átkerülnek az Átvevő alapba. A Beolvadó alap 
részvénytulajdonosai a Beolvadó alapban tartott, az egyes osztályokba tartozó részvényeikért cserébe 
ugyanabba az osztályba tartozó, azonos értékű részvényeket kapnak az Átvevő alapban. Az Egyesülés során 
alkalmazott átváltási arány a Beolvadó alap megfelelő osztálya nettó eszközértékének és az Átvevő alap 
megfelelő osztálya nettó eszközértékének vagy kezdeti kibocsátási árának a Hatálybalépés napján számított 
hányadosa lesz. Habár a részvénytulajdonosok részvényeinek összesített értéke változatlan marad, a 
részvénytulajdonosok eltérő számú részvényt kaphatnak az Átvevő alapban, mint amellyel korábban a 
Beolvadó alapban rendelkeztek. 

Az Egyesülés időpontjában a Beolvadó alap részvényeihez kapcsolódó bármely elhatárolt jövedelmet 
figyelembe veszik a Beolvadó alap végső részvényenkénti nettó eszközértékének számításánál, és 
nyilvántartásba veszik az Egyesülést követően az Átvevő alap részvényenkénti nettó eszközértékében. Az 
Átvevő alapban a Hatálybalépés napját követően semmilyen további, a Beolvadó alapnak tulajdonítható 
jövedelem, költség és kötelezettség nem keletkezik. 

Ön az Átvevő alap részvénytulajdonosává válik, méghozzá abban a részvényosztályban, amely megfelel a 
Beolvadó alapban jelenleg birtokolt vagyonrészének. A melléklet „A meglévő és új részvényosztályok 
párosítása” c. részében teljes részletességgel megtalálható, hogy a Beolvadó alap melyik részvényosztályai 
az Átvevő alap melyik részvényosztályaiba olvadnak be. 
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Az Ön Átvevő alapban tartott részvényeire vonatkozóan az első kereskedési nap 2022. február 22. lesz, az 
ehhez a kereskedési naphoz kapcsolódó üzletkötési határidő pedig luxemburgi idő szerint 13:00 óra az adott 
kereskedési napon. 

A részvénytulajdonosok visszaváltásra/átváltásra vonatkozó jogai 

Ha a Hatálybalépés napjától kezdődően Ön nem kíván részvényeket tartani az Átvevő alapban, 2022. február 
14-ig (e kereskedési napot is beleértve) bármikor visszaválthatja a Beolvadó alapban tartott részvényeit, vagy 
átválthatja a Schroder egy másik alapjára. 

Az HSBC az Ön visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően 
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 náluk erről, hogy a 
megbízásai biztosan eljussanak az HSBC-hez a 2022. február 14., 13:00 órai luxemburgi üzletkötési 
határidőig. 

Új befektetőktől jegyzési vagy átváltási megbízást a Beolvadó alapba a 2022. január 7-i üzletkötési határidő 
után már nem fogadunk el. Annak érdekében, hogy a rendszeres megtakarítási és hasonló programokban 
elegendő idő maradjon a módosításokra, a meglévő befektetőktől jegyzést vagy átváltást a Beolvadó alapra 
2022. január 31-ig fogadunk el (üzletkötési határidő: 2022. január 31., 13:00 óra). 

Adózási helyzet 

A részvényeknek az Egyesülés időpontjában történő átalakítása és/vagy a részvényeknek az egyesülést 
megelőző, Ön által történő visszaváltása vagy átváltása hatással lehet az Ön befektetésének adózási 
helyzetére. Ezért azt javasoljuk Önnek, hogy ezekben az ügyekben kérjen tanácsot független szakértőtől. 

További információk 

Azt tanácsoljuk a részvénytulajdonosoknak, hogy olvassák el az Átvevő alap kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumát (a KIID), amelyet mellékeltünk a jelen levélhez. Ez a Beolvadó alap egy jellemző 
KIID-je, amely a sztenderd részvényosztállyal (A részvényosztály) kapcsolatos információkat mutatja. Ez az 
összes többi elérhető részvényosztály KIID-jével együtt megtekinthető a www.schroders.lu webhelyen. A 
Tájékoztató szintén ezen a címen érhető el. 

A jóváhagyott törvényes könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentést fog készíteni az Egyesüléssel kapcsolatosan, 
amely kérésre térítésmentesen beszerezhető lesz az Alapkezelő Társaságtól. 

Reméljük, hogy az Egyesülés után is megtartja befektetését az Átvevő alapban. Amennyiben további 
tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Schroders helyi irodájával, szokásos szakértő 
tanácsadójával, vagy az Alapkezelő Társasággal a következő telefonszámon: (+352) 341 342 202. 

Tisztelettel: 

 

Az Igazgatótanács  
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Melléklet 

A fő jellemzőket összehasonlító táblázat 

A következő táblázat összehasonlítja a Beolvadó alap és az Átvevő alap főbb jellemzőit. Mindkettő a 
Társaság részalapja. A Tájékoztató minden részletet tartalmaz, de azt javasoljuk a részvénytulajdonosoknak, 
hogy olvassák el az Átvevő alap kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumát (KIID) is. 

 Beolvadó alap – Schroder 
International Selection Fund – 
Middle East 

Átvevő alap – Schroder 
International Selection Fund – 
Frontier Markets Equity 

Tájékoztató szerinti 
befektetési célkitűzés és 
politika 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az MSCI Arabian 
Markets and Turkey (Net TR) index 
with Saudi Arabia capped at 20% 
index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt közel-keleti vállalatok 
(beleértve a földközi-tengeri és 
észak-afrikai feltörekvő piacokon 
működő vállalatokat is) 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba 
befektetve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap az 
eszközeinek legalább kétharmadát 
közel-keleti vállalatok részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be, 
beleértve a földközi-tengeri és 
észak-afrikai feltörekvő piacokon 
működő vállalatokat is. 

Az Alap jellemzően 30–70 vállalat 
értékpapírjait tartja. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és 
pénzeszközöket tarthat (az I. 
mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) index 
(Net TR) with Emerging Markets 
capped at 10% referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után 
egy három–ötéves időszak alatt, 
határ- és feltörekvő piacokon 
működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
bármely részén működő határ- és 
feltörekvő piaci vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti 
be. 

Az Alap jellemzően 50–70 vállalat 
értékpapírjait tartja. 

A „határ- és feltörekvő piacok” az 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) indexben vagy bármely más, 
határpiacokra vonatkozó elismert 
pénzügyi indexben szereplő 
országok, vagy olyan további 
országok, amelyeket a 
Befektetéskezelő határ- és 
feltörekvő piaci országoknak 
tekint. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
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 Beolvadó alap – Schroder 
International Selection Fund – 
Middle East 

Átvevő alap – Schroder 
International Selection Fund – 
Frontier Markets Equity 

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
az Alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. 

Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR) index with Saudi Arabia 
capped at 20% hozamának 
felülteljesítése – szemben kell 
értékelni. Az Alap befektetési 
univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően, 
közvetlenül vagy közvetve átfedik 
egymást. A Befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
Alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél-
referenciaértéktől. A 
Befektetéskezelő a célként 
megjelölt referenciaindexben nem 
szereplő vállalatokba vagy 
ágazatokba is befektet bizonyos 
befektetési lehetőségek 
kihasználása érdekében. 

Azért erre a cél-referenciaértékre 
esett a választás, mert jól tükrözi a 
befektetéseknek azt a típusát, 
amelybe az Alap valószínűleg 
befektet, ezért megfelelő 
célértéket jelent az alap által 
biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 

vagy devizákba, befektetési 
alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és 
pénzeszközöket tarthat (az I. 
mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
az Alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. 

Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR) with emerging 
markets capped at 10% 
hozamának felülteljesítése – 
szemben kell értékelni. Az Alap 
befektetési univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően, 
közvetlenül vagy közvetve átfedik 
egymást. A Befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
Alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél-
referenciaértéktől. A 
Befektetéskezelő a célként 
megjelölt referenciaindexben nem 
szereplő vállalatokba vagy 
ágazatokba is befektet bizonyos 
befektetési lehetőségek 
kihasználása érdekében. 

Azért erre a cél-referenciaértékre 
esett a választás, mert jól tükrözi a 
befektetéseknek azt a típusát, 
amelybe az Alap valószínűleg 
befektet, ezért megfelelő 
célértéket jelent az alap által 
biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 
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Kiemelt befektetői 
információk – Befektetési 
célkitűzés és politika 

Befektetési célkitűzés 

Az alap célja az MSCI Arabian 
Markets and Turkey (Net TR) index 
with Saudi Arabia capped at 20% 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, közel-keleti vállalatok 
részvényeibe befektetve. Az alap 
ezenkívül befektet a földközi-
tengeri feltörekvő piacokon és 
Észak-Afrikában is. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt alap az 
eszközeinek legalább kétharmadát 
közel-keleti vállalatok részvényeibe 
fekteti be, beleértve a földközi-
tengeri feltörekvő piacokon és 
Észak-Afrikában működő 
vállalatokat is. Az alap jellemzően 
30–70 vállalat értékpapírjait tartja. 

Az alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és 
pénzeszközöket tarthat (a 
tájékoztatóban szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
az alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. 

Referenciaérték 

Az alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR) index with Saudi Arabia 
capped at 20% hozamának 
felülteljesítése – szemben kell 

Befektetési célkitűzés 

Az alap célja az MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) index 
(Net TR) with emerging markets 
capped at 10% referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után 
egy három–ötéves időszak alatt, 
határ- és feltörekvő piacokon 
működő vállalatok részvényeibe 
befektetve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
különböző részein határ- és 
feltörekvő piacokon működő 
vállalatok részvényeibe fekteti be. 

Az alap jellemzően 50–70 vállalat 
értékpapírjait tartja. 

A „határ- és feltörekvő piacok” az 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) indexben vagy bármely más, 
határpiacokra vonatkozó elismert 
pénzügyi indexben szereplő 
országok, vagy olyan további 
országok, amelyeket a 
befektetéskezelő határ- és 
feltörekvő piaci országoknak 
tekint. 

Az alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és 
pénzeszközöket tarthat (a 
tájékoztatóban szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
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értékelni. Az alap befektetési 
univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően, 
közvetlenül vagy közvetve átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél-
referenciaindextől. A 
befektetéskezelő a célként 
megjelölt referenciaindexben nem 
szereplő vállalatokba vagy 
ágazatokba is befektet bizonyos 
befektetési lehetőségek 
kihasználása érdekében. 

Azért erre a cél-referenciaértékre 
esett a választás, mert jól tükrözi a 
befektetéseknek azt a típusát, 
amelybe az alap valószínűleg 
befektet, ezért megfelelő 
célértéket jelent az alap által 
biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 

az alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. 

Referenciaérték 

Az alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR) with emerging 
markets capped at 10% 
hozamának felülteljesítése – 
szemben kell értékelni. Az alap 
befektetési univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően, 
közvetlenül vagy közvetve átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél-
referenciaindextől. A 
befektetéskezelő a célként 
megjelölt referenciaindexben nem 
szereplő vállalatokba vagy 
ágazatokba is befektet bizonyos 
befektetési lehetőségek 
kihasználása érdekében. Azért erre 
a cél-referenciaértékre esett a 
választás, mert jól tükrözi a 
befektetéseknek azt a típusát, 
amelybe az alap valószínűleg 
befektet, ezért megfelelő 
célértéket jelent az alap által 
biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 

Befektetéskezelő Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Szintetikus kockázati és 
jövedelmezőségi 
indikátor (SRRI) 

5. kategória 5. kategória 

KIID kockázati 
nyilatkozatok 

Koncentrációs kockázat: Az alap 
befektetései korlátozott számú 
földrajzi régióra, iparágra, piacra 
és/vagy egyedi pozícióra 
koncentrálódhatnak. Ez jelentős 

Koncentrációs kockázat: Az alap 
befektetései korlátozott számú 
földrajzi régióra, iparágra, piacra 
és/vagy egyedi pozícióra 
koncentrálódhatnak. Ez jelentős 
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változásokat idézhet elő az alap 
értékében, mind felfelé, mind 
pedig lefelé. 

Devizakockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből.  

Feltörekvő piacok és határpiacok 
kockázata: A feltörekvő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási 
kockázatnak vannak kitéve, mint a 
fejlett piacok. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok – 
köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célkitűzések 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 

változásokat idézhet elő az alap 
értékében, mind felfelé, mind 
pedig lefelé. 

Devizakockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből. 

Feltörekvő piacok és határpiacok 
kockázata: A feltörekvő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási 
kockázatnak vannak kitéve, mint a 
fejlett piacok. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok – 
köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célkitűzések 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 
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likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközökkel 
kapcsolatos kockázat: 
Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 
veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos eszköz értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközökkel 
kapcsolatos kockázat: 
Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 
veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos eszköz értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

A tipikus befektető 
profilja 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet megfelelő, akik a lehetséges 
rövid távú veszteségek 
minimalizálása helyett a hosszú 
távú hozamok maximalizálására 
törekednek. 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet megfelelő, akik a lehetséges 
rövid távú veszteségek 
minimalizálása helyett a hosszú 
távú hozamok maximalizálására 
törekednek. 

Alap kategóriája Specialista részvényalap Specialista részvényalap 

Alap devizája USD USD 

Bevezetés időpontja 2007. szeptember 3. 2010. december 15. 

Alap mérete (2021. 
szeptember végén) 

57,4 millió USD 403,2 millió USD 

Üzletkötési határidők és 
elszámolási időszakok a 
jegyzések és 
visszaváltások esetén  

A megbízásoknak az üzletkötési 
napon luxemburgi idő szerint 
13:00 óra előtt be kell érkezniük a 
HSBC részére, hogy az adott napon 
végrehajtásra kerüljenek. 

A megbízásoknak az üzletkötési 
napon luxemburgi idő szerint 
13:00 óra előtt be kell érkezniük a 
HSBC részére, hogy az adott napon 
végrehajtásra kerüljenek. 
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A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az 
üzletkötés napját követő három 
munkanapon belüli elszámolást 
jelentenek. 

A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az 
üzletkötés napját követő három 
munkanapon belüli elszámolást 
jelentenek. 

A kockázatkezelés 
módszere 

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás 

Kezdeti költség A: a teljes jegyzési összeg max. 
5,00%-a  

A1: a teljes jegyzési összeg max. 
4,00%-a  

B: Nincs 

C: a teljes jegyzési összeg max. 
1,00%-a  

I:         Nincs 

A: a teljes jegyzési összeg max. 
5,00%-a 

A1: a teljes jegyzési összeg max. 
4,00%-a  

B: Nincs 

C: a teljes jegyzési összeg max. 
1,00%-a  

I:         Nincs 

Alapkezelési díjak 
részvényosztályonként 

A: Évi 1,50% 

A1: Évi 1,50% 

B: Évi 1,50% 

C: Évi 1,00% 

I: Évi 0,00% 

A: Évi 1,50% 

A1: Évi 1,50% 

B: Évi 1,50% 

C: Évi 1,00% 

I: Évi 0,00% 

Folyamatos díjak 
részvényosztályonként 
(2021. június 30-i állapot 
szerint) 

A:        Évi 2,00% 

A1:      Évi 2,50% 

B:        Évi 2,60% 

C:        Évi 1,45% 

I:          Évi 0,21% 

A:        Évi 1,97% 

A1:      Évi 2,47% 

B:        Évi 2,57% 

C:        Évi 1,42% 

I:          Évi 0,18% 

Teljesítménydíjak 
részletei 

Nincs Nincs 

A meglévő és új részvényosztályok párosítása 

Beolvadó alap – Schroder International 
Selection Fund – Middle East 

Átvevő alap – Schroder International 
Selection Fund – Frontier Markets Equity 

Meglévő birtokolt 
részvényosztály 

ISIN-kódok Új birtokolt 
részvényosztály 

ISIN-kódok 

A Hozamfelhalmozó USD  LU0314587907 A Hozamfelhalmozó USD LU0562313402 
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A Hozamfelhalmozó EUR LU0316459139 A Hozamfelhalmozó EUR1 LU2407913743 

A Hozamfelhalmozó SGD LU0339279753 A Hozamfelhalmozó SGD1 LU2407914121 

A Hozamfizető USD LU1046231749 A Hozamfizető USD LU1046231319 

A1 Hozamfelhalmozó USD  LU0314589945 A1 Hozamfelhalmozó USD LU0562314046 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0316467660 A1 Hozamfelhalmozó EUR1 LU2407913826 

B Hozamfelhalmozó USD  LU0314588467 B Hozamfelhalmozó USD LU0562314475 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0316459568 B Hozamfelhalmozó EUR1 LU2407914048 

C Hozamfelhalmozó USD LU0314589358 C Hozamfelhalmozó USD LU0562314715 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0316465888 C Hozamfelhalmozó EUR LU0968301142 

I Hozamfelhalmozó USD LU0314591099 I Hozamfelhalmozó USD LU0562315100 

Az Egyesülés a Hatálybalépés napja előtt elindított bármely további részvényosztályra is vonatkozik. 
1 Ezt a részvényosztályt a Hatálybalépés napja előtt vezetjük be az Egyesülés elősegítése érdekében. 


