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2022. március 24. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Sustainable Asian Equity (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy az alább ismertetett Alap részvényosztályára vonatkozóan 
2022. május 1-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) növeljük a részvénytulajdonosok által fizetendő éves 
kezelési költséget („AMC”). Az új éves kezelési költségek a következők: 

Részvényosztály Korábbi éves kezelési költség Új éves kezelési költség 

C 0,50% 0,75% 
 
A díjnövekedés oka az Alap nevének, befektetési célkitűzéseinek és politikájának megváltozása 2021. június 
21-én, amely a befektetések kiválasztása során történő fenntarthatósági kritériumok alkalmazása 
érdekében ment végbe. 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) és díjai 
változatlanok maradnak. 

A díjnövekedés által érintett részvényosztály ISIN-kódja a levél mellékletében található. 

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 a változások 
hatálybalépése előtt, ezt a 2022. április 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 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. 

A részvénytulajdonosoknak javasoljuk, hogy olvassák el az Alaphoz tartozó kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot (KIID), valamint az Alap Tájékoztatóját, melyek a www.schroders.lu oldalon 
érhetőek el. 

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. 

 



3/2. oldal 

Tisztelettel: 

Az Igazgatótanács 
  



3/3. oldal 

Melléklet 

A változás által érintett Részvényosztály ISIN-kódja 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

C Hozamfelhalmozó USD LU1725198656 

 


