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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

A Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Opportunities (az „Alap”) és a 
pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 
(„SFDR”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy az Alap befektetési politikája 2022. március 30-i hatállyal (a 
„Hatálybalépés napja”) megváltozik.  

A Hatálybalépés napjától az Alap kötelező érvényű környezeti és/vagy társadalmi jellemző(k) előmozdítását 
fogja magában foglalni az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i, a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelete („SFDR”) 8. 
cikkének értelmében.  

Indokolás 

Úgy véljük, hogy fenntarthatósági tényezők beépítése az Alap stratégiájába illeszkedik a befektetők azon 
növekvő igényéhez, hogy a pénzüket olyan befektetésekbe fektessék, amelyek egyértelműen bizonyítják 
fenntarthatósági értékeiket. 

Módosítások 

A Hatálybalépés napjától az Alap a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) tájékoztatójában 
szereplő adatai az alábbiak szerint módosulnak: 

- Az Alap befektetési politikája a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket tükröző szöveggel 
egészül ki; 

- A tájékoztató „Az Alap jellemzői” című része a „Fenntarthatósági kritériumok” című új szakasszal 
egészül ki annak részletezése érdekében, hogy hogyan kívánja elérni az Alap a környezeti 
és/vagy társadalmi jellemzőit;  

- Az Alap egyedi kockázati szempontjai egy új, a fenntarthatósági kockázatra vonatkozó 
közleménnyel egészülnek ki; és 

- Az Alap referenciaértékére vonatkozó rész egy további közleménnyel egészül ki. 

A módosítások teljes részletei megtekinthetők az 1. mellékletben. 

A jelen módosításokat követően az Alap befektetési stílusában, befektetési filozófiájában, befektetési 
stratégiájában, illetve a működésében és/vagy az Alap kezelésének módjában nem történik egyéb változás. 

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 2022. március 29-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti. Kérjük, 
gondoskodjon róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen az HSBC 
Continental Europe luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság 
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tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az 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 az HSBC-hez. 

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. 

Tisztelettel: 

 
Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

Az új szöveg aláhúzottan szerepel 

Az Alappal kapcsolatos jelenlegi közzétételek Az Alappal kapcsolatos módosított közzétételek 

Befektetési célkitűzés: 

Az Alap célja az MSCI Emerging Markets (Net TR) 
index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés 
és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ bármely részén, 
feltörekvő piaci országokban működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika: 

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

Az Alap a hozamok megvédésének céljából 
befektetheti eszközeinek 40%-át pénzeszközökbe és 
globális kötvényekbe, ha a befektetéskezelő úgy 
véli, hogy az értéktőzsdék várhatóan különösen 
gyengék lesznek. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, valamint 
az eszközeinek legfeljebb 20%-át (nettó alapon) 
közvetlenül vagy közvetve (pl. részvételi 
kötelezvényeken keresztül) befektetheti kínai „A” 
részvényekbe a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connecten és a Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connecten keresztül. 

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). 

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 Emerging Markets (Net 

Befektetési célkitűzés: 

Az Alap célja az MSCI Emerging Markets (Net TR) 
index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés 
és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ bármely részén, 
feltörekvő piaci országokban működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika: 

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

Az Alap a hozamok megvédésének céljából 
befektetheti eszközeinek 40%-át pénzeszközökbe és 
globális kötvényekbe, ha a befektetéskezelő úgy 
véli, hogy az értéktőzsdék várhatóan különösen 
gyengék lesznek. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, valamint 
az eszközeinek legfeljebb 20%-át (nettó alapon) 
közvetlenül vagy közvetve (pl. részvételi 
kötelezvényeken keresztül) befektetheti kínai „A” 
részvényekbe a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connecten és a Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connecten keresztül. 

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). 

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

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési kritériumai 
alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint az MSCI Emerging 
Markets (Net TR) index. Az ennek elérésére 
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TR) index 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 referenciaértékben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba 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. 

 

alkalmazott befektetési folyamattal kapcsolatban az 
Alap jellemzői című részben találhatók további 
részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be a korlátozásokat 
meghaladó adott tevékenységekbe, iparágakba 
vagy kibocsátói csoportokba; lásd az Alap 
weboldalán található „Fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Referenciaérték: 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt 
referenciaértékkel – MSCI Emerging Markets (Net 
TR) index 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 referenciaértékben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba 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. 

A referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe az 
Alap környezetvédelmi és társadalmi jellemzőit, 
sem a fenntartható célkitűzését (amelyik az adott 
esetben értelmezhető). 

Az Alap jellemzői: 

Fenntarthatósági kritériumok 

Az Alap részére történő befektetések 
kiválasztásánál a befektetéskezelő vállalatirányítási 
és fenntarthatósági kritériumokat alkalmaz.  

A befektetéskezelő a potenciális befektetéseket 
átvilágításnak veti alá, amelynek a vezetéssel 
folytatott tárgyalás is a része, majd tényezők széles 
körét figyelembe véve értékeli az adott vállalat 
irányítását, környezeti és társadalmi profilját. Ezt a 
folyamatot a Schroders saját fenntarthatósági 
eszközeivel végzett mennyiségi elemzés egészíti ki, 
amelyek kulcsfontosságú bemenő adatot nyújtanak 
annak értékeléséhez, hogy a portfólió meglévő és 
potenciális befektetései milyen mértékben felelnek 
meg az Alap fenntarthatósági kritériumainak. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Néhány esetben a fenntarthatósági kritériumokat 
nem teljesítő vállalatok is bekerülhetnek a 
befektetések közé, ha saját elemzés és a vezetéssel 
folytatott tárgyalások eredményeképpen a 
befektetéskezelő úgy ítéli meg, hogy a vállalat 
észszerű időtartamon belül meg fog tudni felelni a 
fenntarthatósági kritériumainknak. 

Ahhoz, hogy az Alapba bekerülhessenek, a 
vállalatokkal szemben elvárás, hogy a működésük 
által érintett felek, köztük az ügyfelek, 
alkalmazottak, beszállítók, részvényesek és 
szabályozók iránt elkötelezettséget mutassanak. Az 
Alap olyan vállalatokat választ, amelyek üzletvitele 
jó vállalatirányítást mutat, és amelyek törekszenek 
az érintett felek méltányos kezelésére.  

Az elemzés elvégzéséhez felhasznált adatokat 
többek között a vállalatok által rendelkezésre 
bocsátott információk, például vállalati 
fenntarthatósági jelentések és más vonatkozó 
vállalati anyagok, valamint a Schroders saját 
fenntarthatósági eszközei, illetve harmadik felek 
adatai és jelentései szolgáltatják. 

A befektetéskezelő fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről és az egyes vállalatokkal való 
kapcsolatba lépéséről a következő weboldalon 
található további információ: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

A befektetéskezelő garantálja, hogy az Alap 
portfóliójában lévő, 

- fejlett országokban bejegyzett 
nagyvállalatok által kibocsátott részvények; 
rögzített és változó kamatozású, befektetési 
minősítésű hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok és pénzpiaci eszközök; és 
fejlett országok által kibocsátott 
állampapírok legalább 90%-át; valamint 

- feltörekvő országokban bejegyzett 
nagyvállalatok által kibocsátott részvények; 
kis- és középvállalatok által kibocsátott 
részvények; rögzített és változó 
kamatozású, magas hozamú 
hitelminősítéssel rendelkező értékpapírok 
és pénzpiaci eszközök; és feltörekvő 
országok által kibocsátott állampapírok 
legalább 75%-át  

értékeli a fenntarthatósági kritériumok alapján. A 
vizsgálat vonatkozásában kisvállalatnak minősülnek 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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azok a vállalatok, amelyek piaci kapitalizációja 
5 milliárd euró alatt van, középvállalatnak azok, 
amelyeké 5 és 10 milliárd euró között van, 
nagyvállalatnak pedig azok, amelyeké 10 milliárd 
euró felett van. 

Fenntarthatósági kockázati tényező 

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel 
bír (az SFDR 8. cikke értelmében). Egy ilyen 
jellemzőkkel bíró Alap esetében előfordulhat, hogy 
ennek eredményeképpen bizonyos vállalatokkal, 
iparágakkal vagy ágazatokkal szembeni kitettsége 
korlátozott lesz, továbbá hogy az Alap lemond olyan 
befektetési lehetőségekről, amelyek nincsenek 
összhangban a befektetéskezelő által 
meghatározott fenntarthatósági kritériumaival. 
Tekintve, hogy a befektetők álláspontja 
különbözhet abban, hogy mit tekintenek 
fenntartható befektetésnek, előfordulhat, hogy az 
Alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek nem 
tükrözik az egyes befektetők vélekedését vagy 
értékeit. A fenntarthatósági kockázatokkal 
kapcsolatban tájékozódjon a II. mellékletből. 
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2. melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU0269904917 

A Hozamfizető USD LU0509642566 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0269905484 

B Hozamfelhalmozó USD LU0269905138 

C Hozamfelhalmozó USD LU0269905302 

D Hozamfelhalmozó USD LU0327381686 

I Hozamfelhalmozó USD LU0269905641 

IZ Hozamfelhalmozó USD LU2031322808 

X Hozamfelhalmozó USD LU2075271499 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0279459456 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0279460116 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0279459704 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0279459969 

D Hozamfelhalmozó EUR LU0327381769 

A Hozamfelhalmozó HKD LU0828238088 

A1 Hozamfelhalmozó PLN fedezett LU1280497972 

A Hozamfelhalmozó SGD LU0279460462 

 


