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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Conservative Convertible Bond 
egyesülése a Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Convertible Bond alappal 

Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt a Schroder International Selection Fund – Global Conservative 
Convertible Bond (a „Beolvadó alap”) alap és a Schroder International Selection Fund – Global Sustainable 
Convertible Bond (az „Átvevő alap”) 2022. június 8-án (a „Hatálybalépés napja”) esedékes egyesüléséről (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 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 13,5 millió USD volt a 
2021. december 31-i állapot szerint, míg az Átvevő alap által kezelt vagyon megközelítőleg 369,2 millió EUR 
volt ugyanazon a napon. 

Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alapot ugyanaz a befektetéskezelő társaság és csapat kezeli, jórészt 
azonos folyamatot alkalmazva.  

Az Átvevő alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 
rendelet („SFDR”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Az Átvevő alap 
olyan vállalatokba fektet be, amelyek megfelelnek a befektetéskezelő által meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak, továbbá a befektetéskezelő minősítési rendszere alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, mint a Thomson Reuters Global index. Emellett bizonyos 
kizárásokat alkalmaznak, és az Átvevő alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek jó irányítási 
gyakorlatokkal rendelkeznek. A portfóliókezelő a birtokolt vállalatokkal is kapcsolatba léphet a 
fenntarthatósági problémák területén megállapított hiányosságok megoldása érdekében. Véleményünk 
szerint a mérhető fenntarthatósági jellemzők beépítése a befektetési politikába a Beolvadó alap 
részvénytulajdonosainak érdekeit szolgálja. 

Úgy véljük, hogy mindkét alap részvényeseinek érdekét szolgálja a Beolvadó alap egyesülése az Átvevő 
alappal. Ezen döntés meghozatalára a Társaság alapító okiratának 5. cikkével és a Társaság 
tájékoztatójának (a „Tájékoztató”) rendelkezéseivel összhangban került sor. 

Befektetési célkitűzések és politikák 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési célkitűzései is magukban foglalják a tőkenövekedés 
biztosítását a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott átváltható értékpapírok diverzifikált 
portfóliójába történő befektetés révén. 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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A két alap közötti különbség a befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű értékpapírokba 
történő befektetésben mutatkozik meg. A Beolvadó alap befektethet befektetési szintű vagy a befektetési 
szintnél alacsonyabb hitelminősítésű értékpapírokba, miközben egy átlagos, a befektetési szinttel 
egyenértékű hitelminőség elérésére törekszik. Az Átvevő alap befektetheti eszközeinek több mint 50%-át 
befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű értékpapírokba. 

Továbbá a pénzügyi teljesítmény értékelésére használt referenciamutató is eltér. A Beolvadó alap cél-
referenciaértékkel rendelkezik, amely a Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index 
(USD), míg az Átvevő alap nem cél-referenciaértékkel, hanem összehasonlító referenciaértékekkel 
rendelkezik, amely 2/3 Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond index (EUR) + 1/3 
Thomson Reuters Global Focus Investment Hedged Grade index (EUR). A fentieknek megfelelően a nem 
pénzügyi teljesítmény szempontjából az Átvevő alap elkötelezett amellett, hogy a befektetéskezelő 
minősítési rendszere alapján magasabb átlagos fenntarthatósági pontszámot tartson fenn, mint a 
Thomson Reuters Global index. 

Emellett az Átvevő alap a befektetések kiválasztásánál az előző szakaszban leírtaknak megfelelően 
figyelembe vesz bizonyos fenntarthatósági kritériumokat. 

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. 

Részvényosztályok és az éves befektetéskezelési díjak változásai 

A szintetikus kockázat/nyereség mutató (SRRI) tekintetében a Beolvadó alap a 3. kategóriába, míg az 
Átvevő alap a 4. kategóriába tartozik. A Beolvadó alap alapdevizája USD, míg az Átvevő alapé EUR. A 
Beolvadó alap részvényeseinek szempontjából a Beolvadó alap összes részvényosztálya egyesül az Átvevő 
alap azonos alapdevizával rendelkező részvényosztályaival. 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.  

Az Átvevő alap kockázat/nyereség profilja magasabb, mint a Beolvadó alap kockázat/nyereség profilja.  
Ennek következtében az Egyesülés miatt számottevő változás történt a kockázat/nyereség profilban. 

Az alábbi táblázat összefoglalja az éves befektetéskezelési díjak (az ÉBKD) és a folyamatos díjak (az FD) 
mértékét a beolvadó alap és az átvevő alap részvényosztályai esetében. Az Egyesülés eredményeként a 
Beolvadó alap részvénytulajdonosai ugyanolyan mértékű ÉBKD-t fognak fizetni. Bár az Átvevő alap egyes 
osztályainál némileg magasabb az FD a devizafedezet szükségessége miatt, úgy véljük, hogy a Beolvadó 
alap és az Átvevő alap kezelés alatt álló összevont eszközei mindkét alap befektetői számára potenciálisan 
méretgazdaságot fognak biztosítani. 

Beolvadó alap 
részvényosztálya 

ÉBKD FD1 
Átvevő alap 
részvényosztálya 

ÉBKD FD1 

A felh. USD 1,20% 1,50% A felh. (USD fedezett) 1,20%2 1,52%3 

 
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. december 31-i állapotot mutatják. 
2 Ezt a részvényosztályt a Hatálybalépés napja előtt vezetjük be az Egyesülés elősegítése érdekében. 
3A mindkét alapban szereplő részvényosztályok FD-értékei közötti különbségen alapuló indikatív adat. 
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A hozamfiz. USD  1,20% 1,50% 
A hozamfiz. (USD 
fedezett) 

1,20%2 1,52%3 

A felh. (CHF fedezett) 1,20% 1,53% A felh. (CHF fedezett) 1,20%2 1,52%3 

A hozamfiz. (CHF 
fedezett) 

1,20% 1,53% 
A hozamfiz. (CHF 
fedezett) 

1,20%2 1,52%3 

A felh. (EUR fedezett) 1,20% 1,53% A felh. EUR 1,20% 1,49% 

A hozamfiz. (EUR 
fedezett) 

1,20% 1,53% A hozamfiz. EUR 1,20%2 1,52%3 

C felh. (CHF fedezett) 0,60% 0,83% C felh. (CHF fedezett) 0,60%2 0,82%3 

C felh. (EUR fedezett) 0,60% 0,83% C felh. EUR 0,60% 0,79% 

E felh. (CHF fedezett) 0,30% 0,53% E felh. (CHF fedezett) 0,30%2 0,52%3 

E felh. (EUR fedezett) 0,30% 0,53% E felh. EUR 0,30% 0,49% 

I felh. USD 0,00% 0,06% I felh. (USD fedezett) 0,00%2 0,06%3 

 
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 
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 (Switzerland) AG 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, könyvvizsgálati, adminisztratív és szabályozói 
költségeket – a Társaság alapkezelő társasága, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. (a 
továbbiakban az „Alapkezelő Társaság”) viseli. A Beolvadó alap fogja viselni az azon befektetések 
eladásával kapcsolatos piaci tranzakciós költségeket, amelyek nem illenek bele az Átvevő alap 
portfóliójába. 

2022. április 28-tól a Beolvadó alap részvényenkénti nettó eszközértékét a felhígulás miatti kiigazítás 
eljárását alkalmazva lefelé korrigáljuk minden olyan esetben, amikor nettó pénzkiáramlás történik a 
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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 nettó eszközértéket felfelé módosítjuk. A korrekció szándékolt célja a 
beolvadó alap meglévő és megmaradó részvényeseinek védelme a piaci tranzakciós költségek viselésétől, 
illetve ezen költségek megfelelő megosztása. Ugyanakkor nem várhatók jelentős tranzakciós költségek, 
ezért nem lesznek lényeges hatással az Átvevő alap vagy a Beolvadó alap részvénytulajdonosaira.  

Az Átvevő alap nettó eszközértékénél adott esetben költségek miatti módosítást alkalmazunk, hogy 
figyelembe lehessen venni az Egyesülés eredményeképp felmerülő jelentős készpénzösszegek befektetési 
költségét. A módosítás szándékolt célja az Átvevő alap meglévő részvényeseinek védelme, tehát a 
költségeket az átvett részvényesek viselik. Nem várhatók jelentős tranzakciós költségek, ezért nem lesznek 
lényeges hatással az átvett részvénytulajdonosokra. 

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. Azokban az esetekben, ahol költségek miatti módosítást alkalmaztak, az Átvevő 
alap nettó eszközértéke – amelyet az egyesülési arányok kiszámításánál használtak –, eltérhet a 
hivatalosan közzétett nettó eszközértéktől. 

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. 

Az Ön Átvevő alapban tartott részvényeire vonatkozóan az első kereskedési nap 2022. június 9. 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. 
június 1-ig (e kereskedési napot is beleértve) bármikor visszaválthatja a Beolvadó alapban tartott 
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részvényeit, vagy átválthatja a Schroder egy másik alapjára. Az üzletkötési határidőn túl nem fogadunk el a 
Beolvadó alapból történő visszaváltásokat és átváltásokat. 

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. június 1., 13:00 órai luxemburgi üzletkötési 
határidőig. 

Új befektetőktől jegyzési vagy átváltási megbízást a Beolvadó alapba a 2022. április 28-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. május 18-ig 
fogadunk el (üzletkötési határidő: 2022. május 18., luxemburgi idő szerint 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 javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét. 

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 – Global Conservative 
Convertible Bond 

Átvevő alap 
Schroder International Selection 
Fund – Global Sustainable 
Convertible Bond 

Tájékoztató szerinti 
befektetési célkitűzés 
és politika 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja a Thomson Reuters 
Global Focus Investment Grade 
Hedged index (USD) 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző 
részein működő vállalatok által 
kibocsátott átváltható 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap tőkenövekedés 
biztosítására törekszik a világ 
bármely részén működő olyan 
vállalatok által kibocsátott 
átváltható értékpapírokba történő 
befektetéssel, amelyek 
megfelelnek a befektetéskezelő 
fenntarthatóságra vonatkozó 
feltételeinek. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát világszerte 
működő vállalatok által kibocsátott 
átváltható értékpapírok és hasonló 
átruházható értékpapírok, például 
átváltható elsőbbségi értékpapírok, 
cserélhető kötvények, illetve váltók 
diverzifikált portfóliójába fekteti 
be. Az Alap ezen kívül befektethet 
világszerte működő vállalatok 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírjaiba, valamint 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba is. 

Az Alap célja az emelkedő 
árfolyamú piacokban való 
részesedés, miközben a hanyatló 
piacokon a veszteségek 
mérséklésére törekszik. A 
veszteségek csökkentése nem 
garantálható. Az Alap befektethet 
befektetési szintű vagy a 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
bármely részén működő vállalatok 
által kibocsátott átváltható 
értékpapírok diverzifikált 
portfóliójába fekteti be. Az Alap 
ezen kívül befektethet világszerte 
működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba is.  

Az átváltható kötvények jellemzően 
vállalati kötvények, amelyek egy 
adott áron részvényre válthatók át. 
Ezért a befektetéskezelő 
megítélése szerint a befektetők 
kitettségre tehetnek szert globális 
részvénypiacok felé a kötvényekbe 
történő befektetések defenzív 
előnyeivel és kevésbé volatilis 
jellemzőivel. 

Az Alap eszközeinek több mint 
50%-át olyan értékpapírokba 
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befektetési szintnél alacsonyabb 
hitelminősítésű értékpapírokba, 
miközben egy átlagos, a 
befektetési szinttel egyenértékű 
hitelminőség elérésére törekszik (a 
Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, 
illetve a Schroders vélelmezett 
minősítése alapján a nem 
minősített kötvények esetében). 

Az átváltható kötvények jellemzően 
vállalati kötvények, amelyek egy 
adott áron részvényre válthatók át. 
Ezért a befektetéskezelő 
megítélése szerint a befektetők 
kitettségre tehetnek szert globális 
részvénypiacok felé a kötvényekbe 
történő befektetések defenzív 
előnyeivel és kevésbé volatilis 
jellemzőivel. 

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. 

fektetheti be, amelyek befektetési 
minősítés alatti hitelminősítéssel 
rendelkeznek (a Standard & Poor's 
minősítése vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése szerint a minősített 
kötvények esetén, illetve a 
hallgatólagos Schroders minősítés 
szerint a nem minősített kötvények 
esetén). 

Az Alap a befektetéskezelő 
értékelési rendszere alapján 
magasabb összesített 
fenntarthatósági pontszámot tart 
fenn, mint a Thomson Reuters 
Global index. Az ennek elérésére 
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. 

Az Alap a befektetéskezelő 
értékelési kritériumai alapján olyan 
vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal 
rendelkeznek (további részletekért 
lásd az Alap jellemzői című részt).  

A befektetéskezelő az Alap 
birtokában lévő vállalatokkal is 
kapcsolatba léphet a 
fenntarthatósági problémák 
területén megállapított 
hiányosságok megoldása 
érdekében. A befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről és az egyes 
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vállalatokkal való kapcsolatba 
lépéséről a következő weboldalon 
található további információ: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosur
es.  

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 referenciaindexszel – 
Thomson Reuters Global Focus 
Investment Grade Hedged index 
(USA dollár) – szemben kell 
értékelni. Az Alap befektetési 
univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően 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 

Referenciaérték  

Az Alap nem rendelkezik cél-
referenciaértékkel. Az Alap 
teljesítményét a 2/3 Thomson 
Reuters Global Focus Hedged 
Convertible Bond indexszel (EUR) + 
1/3 Thomson Reuters Global Focus 
Investment Hedged Grade 
indexszel (EUR) kell 
összehasonlítani. Az 
összehasonlító referenciaérték 
csak teljesítmény-összehasonlítás 
céljából van feltüntetve, és nincs 
semmilyen hatása arra, hogy a 
befektetéskezelő hogyan fekteti be 
az Alap eszközeit. Az Alap 
befektetési univerzuma és az 
összehasonlító referenciaérték 
összetevői várhatóan 
számottevően átfedik egymást. A 
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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. 

befektetéskezelő saját belátása 
szerint fektet be, és nincsenek 
korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az Alap 
portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az 
összehasonlító referenciaértéktől. 
A befektetéskezelő az 
összehasonlító referenciaértékben 
nem szereplő vállalatokba vagy 
szektorokba is befektet. A 
referenciaérték(ek) nem veszi(k) 
figyelembe az alap környezeti és 
társadalmi jellemzőit vagy 
fenntarthatósági célját (adott 
esetben). 

Azért erre az összehasonlító 
referenciaértékre esett a választás, 
mert a befektetéskezelő szerint az 
Alap befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 
szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. 

  Fenntarthatósági kritériumok 

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

A befektetéskezelő a 
példaszerűségen alapuló 
megközelítést alkalmaz – a 
vállalatok egy saját eszköz 
használatával, különféle ESG-
kritériumok alapján minősítést 
kapnak.  

A vállalatok legalacsonyabb 
pontszámot elérő 20%-át kizárják.  

Az Alap a befektetéseit a 60% és 
100% közti kvintilisekbe eső ESG-
pontszámú vállalatok között osztja 
ki, kivéve, ha az ezeken a 
kvintiliseken kívül eső vállalatok 
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bevonására erős indok mutatkozik. 
A vállalatok fenntarthatósági 
jellemzői az Alapban lévő pozíciók 
méretezésére is hatással lehetnek. 

A fenti mutatók célja annak 
biztosítása, hogy az Alap 
portfóliójának összesített ESG-
pontszáma mindenkor 50% felett 
legyen.  

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 és harmadik felek adatai 
szolgáltatják. 

A befektetéskezelő garantálja, 
hogy az Alap portfóliójában lévő 
vállalatok legalább 90%-át értékeli 
a fenntarthatósági kritériumok 
alapján. A fenntarthatósági 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeképpen az Alap 
potenciális befektetési 
univerzumának legalább 20%-át 
kizárják a befektetések 
választékából. 

A vizsgálat vonatkozásában a 
potenciális befektetési univerzum 
az a központi univerzum, amelyet 
azon kibocsátók alkotnak, 
amelyeket a befektetéskezelő a 
fenntarthatósági kritériumok 
alkalmazása előtt, a befektetési 
célkitűzés és politika egyéb 
korlátozásaival összhangban 
beválaszthatna az Alapba. Ezt az 
univerzumot a világszerte működő 
vállalatok által kibocsátott 
átváltható értékpapírok alkotják. 
Azonban az univerzumnak (ennek 
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a vizsgálatnak a vonatkozásában) 
nem képezik részét a nyilvános 
vagy kvázinyilvános kibocsátók 
által kibocsátott adósságok. 

Kiemelt befektetői 
információk – 
Befektetési 
célkitűzés és politika 

Célkitűzések 

Az alap célja a Thomson Reuters 
Global Focus Investment Grade 
Hedged index (USD) 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző 
részein működő vállalatok által 
kibocsátott átváltható 
értékpapírokba befektetve. 

Célkitűzések 

Az alap tőkenövekedés 
biztosítására törekszik a világ 
bármely részén működő olyan 
vállalatok által kibocsátott 
átváltható kötvényekbe történő 
befektetéssel, amelyek 
megfelelnek a befektetéskezelő 
fenntarthatósági feltételeinek. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
bármely részén működő vállalatok 
által kibocsátott átváltható 
kötvények diverzifikált 
portfóliójába fekteti be. Az alap a 
világ bármely részén működő 
vállalatokba is befektethet. 

Az alap célja az emelkedő 
árfolyamú piacokban való 
részesedés, miközben a hanyatló 
piacokon a veszteségek 
mérséklésére törekszik. A 
veszteségek csökkentése nem 
garantálható. Az alap befektethet 
befektetési szintű vagy a 
befektetési szintnél alacsonyabb 
hitelminősítésű értékpapírokba, 
miközben egy átlagos, a 
befektetési szinttel egyenértékű 
hitelminőség elérésére törekszik (a 
Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, 
illetve a Schroders vélelmezett 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
bármely részén működő vállalatok 
által kibocsátott átváltható 
kötvények diverzifikált 
portfóliójába fekteti be. Az alap a 
világ bármely részén működő 
vállalatokba is befektethet. Az 
átváltható kötvények jellemzően 
vállalati kötvények, amelyek egy 
adott áron részvényre válthatók át. 
Az alap eszközeinek több mint 
50%-át befektetheti befektetésre 
ajánlottnál alacsonyabb 
hitelminősítésű kötvényekbe (a 
Standard & Poor's skálája szerint, 
vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). 

Az alap a befektetéskezelő 
értékelési kritériumai alapján olyan 
vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal 
rendelkeznek. A befektetéskezelő 
az alap birtokában lévő 
vállalatokkal is kapcsolatba léphet 
a fenntarthatósági problémák 
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minősítése alapján a nem 
minősített kötvények esetében). 

Az átváltható kötvények jellemzően 
vállalati kötvények, amelyek egy 
adott áron részvényre válthatók át. 
Ezért a befektetéskezelő 
megítélése szerint a befektetők 
kitettségre tehetnek szert globális 
részvénypiacok felé a kötvényekbe 
történő befektetések defenzív 
előnyeivel és kevésbé volatilis 
jellemzőivel. 

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. 

területén megállapított 
hiányosságok megoldása 
érdekében. További információk a 
befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről a tájékoztatóban 
találhatók, valamint a következő 
weboldalon: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/susta
inability/disclosures. 

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 referenciaindexszel – 
Thomson Reuters Global Focus 
Investment Grade Hedged index 
(USD) – szemben kell értékelni. Az 
alap befektetési univerzuma és a 
cél-referenciaindex összetevői 
várhatóan lényeges mértékben 
átfedik egymást. A 
befektetéskezelő saját belátása 
szerint fektet be, és nincsenek 
korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az alap 

Referenciaérték 

Az alap nem rendelkezik cél-
referenciaértékkel. Az alap 
teljesítményét a 2/3 Thomson 
Reuters Global Focus Hedged 
Convertible Bond indexszel (EUR) + 
1/3 Thomson Reuters Global Focus 
Investment Hedged Grade 
indexszel (EUR) kell 
összehasonlítani. Az 
összehasonlító referenciaérték 
csak teljesítmény-összehasonlítás 
céljából van feltüntetve, és nincs 
semmilyen hatása arra, hogy a 
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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 ezt 
a cél-referenciaértéket 
választottuk, mert jól tükrözi 
azokat a befektetéseket, amelyeket 
az alap valószínűleg eszközölni fog, 
ezért megfelelő cél az alap által 
biztosítani kívánt hozamhoz 
viszonyítva 

befektetéskezelő hogyan fekteti be 
az alap eszközeit. Az alap 
befektetési univerzuma és az 
összehasonlító referenciaérték 
összetevői várhatóan 
számottevően átfedik egymást. A 
befektetéskezelő saját belátása 
szerint fektet be, és nincsenek 
korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az alap 
portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az 
összehasonlító referenciaértéktől. 

A befektetéskezelő az 
összehasonlító referenciaértékben 
nem szereplő vállalatokba vagy 
szektorokba is befektet. Azért erre 
az összehasonlító 
referenciaértékre esett a választás, 
mert a befektetéskezelő szerint az 
alap befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 
szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. A 
referenciaérték(ek) nem veszi(k) 
figyelembe az alap környezeti és 
társadalmi jellemzőit vagy 
fenntarthatósági célját (adott 
esetben). 

Befektetéskezelő Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG 

Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG 

Szintetikus kockázati 
és jövedelmezőségi 
indikátor (SRRI) 

3. kategória 4. kategória 

Kitettség különböző 
kockázati 
kategóriákkal 
szemben (angol) 

 

 

Kitettség  

Az alap befektethet befektetési 
szintű vagy a befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba, miközben egy 
átlagos, a befektetési szinttel 
egyenértékű hitelminőség 

Kitettség  

Az alap 
eszközeinek több 
mint 50%-át 
befektetheti 
befektetésre 
ajánlottnál 

Hozzájárulás 
a kockázati 
profilhoz a 
korábbi 
helyzethez 
képest: 
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elérésére törekszik (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, illetve a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített 
kötvények esetében). 

alacsonyabb 
hitelminősítésű 
kötvényekbe (a 
Standard & Poor's 
skálája szerint, 
vagy más 
hitelminősítő 
ügynökségek 
ezzel egyenértékű 
minősítése 
alapján). 

+ 

 

Kiemelt befektetői 
információk – 
Kockázati 
nyilatkozatok 

Hitelkockázat: Egy kibocsátó 
pénzügyi helyzetének romlása 
kötvényei értékének csökkenését 
vagy azok értéktelenné válását 
okozhatja. 

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. 

Magas hozamú kötvények 
kockázata: A magas hozamú 
kötvények (amelyek tipikusan 
alacsonyabb besorolással 
rendelkeznek, vagy egyáltalán nem 
rendelkeznek besorolással) 
általában nagyobb piaci, hitelezési 
és likviditási kockázatot hordoznak. 

Kamatlábkockázat: A kamatlábak 
változásai következtében az alap 
veszíthet értékéből. 

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 

Fenntarthatósági kockázat: Az 
alap környezeti és/vagy társadalmi 
jellemzőkkel rendelkezik. Ez azt 
jelenti, hogy egyes vállalatokkal, 
iparágakkal vagy szektorokkal 
szembeni kitettsége korlátozott 
lehet, valamint lemondhat olyan 
befektetési lehetőségekről, 
amelyek nincsenek összhangban a 
fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokkal. Ezért az alap 
rosszabbul teljesíthet olyan 
alapokhoz képest, amelyek nem 
alkalmaznak hasonló 
kritériumokat. Előfordulhat, hogy 
az alap olyan vállalatokba fektet 
be, amelyek nem tükrözik az egyes 
befektetők meggyőződését vagy 
értékrendjét. 

Hitelkockázat: Egy kibocsátó 
pénzügyi helyzetének romlása 
kötvényei értékének csökkenését 
vagy azok értéktelenné válását 
okozhatja. 

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-, 
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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 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 

működési és likviditási kockázatnak 
vannak kitéve, mint a fejlett piacok. 

Magas hozamú kötvények 
kockázata: A magas hozamú 
kötvények (amelyek tipikusan 
alacsonyabb besorolással 
rendelkeznek, vagy egyáltalán nem 
rendelkeznek besorolással) 
általában nagyobb piaci, hitelezési 
és likviditási kockázatot hordoznak. 

Kamatlábkockázat: A kamatlábak 
változásai következtében az alap 
veszíthet értékéből. 

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 
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származékos eszköz értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

értékelésére és ronthatja egyes 
eszközök 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 hitelpiacok 
viszonylagos stabilitását 
kihasználva tőkenövekedést és 
jövedelmet kívánnak elérni hosszú 
távon. 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet megfelelő, akik a hitelpiacok 
viszonylagos stabilitását 
kihasználva tőkenövekedést és 
jövedelmet kívánnak elérni hosszú 
távon. 

Alap kategóriája Specialista kötvényalap Specialista kötvényalap 

Alap devizája USD EUR 

Bevezetés időpontja 2014. december 19.  2018. december 13. 

Alap mérete (2021. 
december 31-én) 

13,5 millió USD 369,2 millió EUR 

Üzletkötési határidők 
és elszámolási 
időszakok a 

A kereskedési napon luxemburgi 
idő szerint 13:00 óra 

A kereskedési napon luxemburgi 
idő szerint 13:00 óra 
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jegyzések és 
visszaváltások esetén  

A vonatkozó kereskedési naptól 
számított 3 munkanap 

A vonatkozó kereskedési naptól 
számított 3 munkanap 

A kockázatkezelés 
módszere 

Elkötelezettségi megközelítés Elkötelezettségi megközelítés 

Kezdeti költség A: max. 3,00%  

C: max. 1,00%  

E: max. 1,00%  

I: nincs 

A: max. 3,00%  

C: max. 1,00%  

E: max. 1,00%  

I: nincs 

Alapkezelési díjak 
részvényosztályonké
nt 

A: 1,20% 

C: 0,60% 

E: 0,30% 

I: nincs 

A: 1,20% 

C: 0,60% 

E: 0,30% 

I: nincs 

Folyamatos díjak 
részvényosztályonké
nt 

A: 1,50% 

C (EUR fedezett): 0,83% 

E (EUR fedezett): 0,53% 

I:  0,06% 

A (USD fedezett): 1,52%1, 2 

C:  0,79% 

E:  0,49% 

I (USD fedezett): 0,06%1, 2 

 
 

Teljesítménydíjak 
részletei 

Nem értelmezhető Nem értelmezhető 

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. 

2 A mindkét alapban szereplő részvényosztályok FD-értékei közötti különbségen alapuló indikatív adat. 
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Meglévő birtokolt 
részvényosztály 

ISIN-kód Új birtokolt részvényosztály ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU1148414987 A Hozamfelhalmozó USD 
(fedezett)1 LU2448034319 

A Hozamfizető USD LU1148415794 A Hozamfizető USD (fedezett)1 LU2448034152 

A Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett) 

LU1148417063 A Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett)1 

LU2448034079 

A Hozamfizető CHF (fedezett) LU1148417907 A Hozamfizető CHF (fedezett)1 LU2448033931 

A Hozamfelhalmozó EUR 
(fedezett) 

LU1148416099 A Hozamfelhalmozó EUR LU1910163515 

A Hozamfizető EUR (fedezett) LU1148416842 A Hozamfizető EUR1 LU2448033857 

C Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett) 

LU1148417220 C Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett)1 

LU2448033774 

C Hozamfelhalmozó EUR 
(fedezett) 

LU1148416255 C Hozamfelhalmozó EUR LU1910163606 

E Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett) 

LU1148417576 E Hozamfelhalmozó CHF 
(fedezett)1 

LU2448033691 

E Hozamfelhalmozó EUR 
(fedezett) 

LU1148416412 E Hozamfelhalmozó EUR LU1910163788 

I Hozamfelhalmozó USD LU1148415364 I Hozamfelhalmozó USD 
(fedezett)1 

LU2448033428 

Az Egyesülés a Hatálybalépés napja előtt elindított bármely további részvényosztályra is vonatkozik.  

1 Ezt a részvényosztályt a hatálybalépés napján vezetjük be az egyesülés elősegítése érdekében. 


