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2022. február 28. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe (az „Alap”) 

A nettó eszközérték és az Alap részvényeivel való kereskedés ideiglenes felfüggesztése 

Az Alap részvényeivel való kereskedés felfüggesztéséről a Társaság alapkezelő társasága, a Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. ajánlása alapján született döntés, a Társaság letétkezelőjének és 
transzferügynökének, valamint az érintett szabályozó hatóságoknak az értesítésével. 

Erre a döntésre a Társaság alapító okiratának (az „Alapító okirat”) 22. cikkével és a Társaság tájékoztatójának 
„Felfüggesztések vagy halasztások” szakaszával (a „Tájékoztató”) összhangban került sor, amelyek lehetővé 
teszik a nettó eszközérték (NAV) kiszámításának felfüggesztését (és a kereskedés felfüggesztését), beleértve 
azokat a körülményeket is, amikor a befektetések értékelése nem kivitelezhető vagy lényeges változásnak 
van kitéve. 

A 2022. február 25-én (a nettó eszközérték és a kereskedés felfüggesztése előtti utolsó üzletkötési napon) 
13:00 óra után beérkezett minden üzletkötési megbízás további értesítésig fel lesz függesztve (a 
„Felfüggesztési időszak”), és a Felfüggesztési időszak feloldását követően az Alap első üzletkötési napjaként 
lesz kezelve, a nettó eszközérték pedig azon a napon lesz kiszámítva és ennek megfelelően lesz közzétéve. 

A Felfüggesztési időszak alatt a részvénytulajdonosok visszavonhatják az Alappal kapcsolatos jegyzési, váltási 
vagy visszaváltási kérelmüket, feltéve, hogy a kérelmet a Felfüggesztési időszak lejárta előtt benyújtották.   

Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni a piaci fejleményeket, és az Alapot a befektetési célkitűzésekkel 
összhangban fogjuk kezelni, amennyire az észszerűen megvalósítható. 

Törekszünk arra, hogy az üzletkötést az Alap részvénytulajdonosainak érdekeit megfelelően figyelembe véve 
folytassuk, amennyiben és amikor a piaci körülmények lehetővé teszik azt. A részvénytulajdonosokat 
értesíteni fogjuk az Alappal kapcsolatban hozott minden további jelentős döntésről, beleértve a 
Felfüggesztési időszak feloldását is. A felfüggesztéssel kapcsolatos információk a következő weboldalon 
érhetők el: 

https://www.schroders.com/hu/hu/professional-investor/szakirodalom/jogi-dokumentumok/   

További tájékoztatásért forduljon szokásos Schroders képviselőjéhez. 
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