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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Sustainable Convertible Bond 

Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy a fenti alap, amelyben befektetéssel rendelkezik, 
egyesülés útján eszközöket vesz át egy másik alaptól. Az egyesülés várhatóan semmilyen hatással nem lesz 
az Ön befektetésére. A beolvadó alap mérete a 2021. december 30-i állapot szerint körülbelül 3%-át teszi ki 
annak az alapnak, amelyben Ön befektetéssel rendelkezik. Az egyesülés részleteit az alábbiakban találja. 

2022. június 8-án (a „Hatálybalépés napja”) a Schroder International Selection Fund – Global Conservative 
Convertible Bond (a „Beolvadó alap”) egyesül a Schroder International Selection Fund – Global Sustainable 
Convertible Bond alappal (az „Átvevő alap”). Az Átvevő alap kereskedését az egyesülés nem szakítja meg.  

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 alap a tőkenövekedés biztosítására helyezi a hangsúlyt, amelyet a világ 
bármely részén működő vállalatok által kibocsátott átváltható értékpapírok diverzifikált portfóliójába 
történő befektetés révén ér el. Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alapot ugyanaz a befektetéskezelő 
társaság és csapat kezeli, jórészt azonos folyamatot alkalmazva. Az Átvevő alap a befektetései kiválasztása 
során a Társaság tájékoztatójában (a „Tájékoztató”) foglaltak szerint figyelembe vesz fenntarthatósági 
kritériumokat. Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap használhat származékos eszközöket befektetési 
nyereség elérése, a kockázatok fedezése és a hatékony portfóliókezelés érdekében. 

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. 

Ezt az értesítést a luxemburgi törvények írják elő, és kizárólag tájékoztatási céllal küldtük el Önnek. 

Az esemény hatása az Átvevő alap befektetési portfóliójára és teljesítményére  

Az egyesülés eredményeként nem jelzünk előre semmilyen lényeges hatást az Átvevő alap befektetési 
portfóliójára vagy teljesítményére vonatkozóan. Az Átvevő alap kezelése az egyesülést követően is annak 
befektetési célkitűzésével és stratégiájával összhangban fog történni. 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. Az Átvevő alap befektetési portfólióját nem kell újra 
kiegyensúlyozni sem az egyesülés előtt, sem utána.  



4/2. oldal 

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 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. 

Az Átvevő alap részvényenkénti nettó eszközértékénél adott esetben költségek miatti módosítást 
alkalmazunk, ezzel biztosítva, hogy ne az Átvevő alap meglévő befektetői fedezzék a Beolvadó alap jelentős 
készpénzösszeg-befektetéseinek költségét. 

A Hatálybalépés napja és a részvénytulajdonosok jogai  

Önnek mint az Átvevő alap részvénytulajdonosának az egyesülést megelőzően jogában áll visszaváltani a 
részvényeit vagy átváltani azokat a Társaság egy vagy több másik részalapjának megegyező 
részvényosztályába. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne részvényeket birtokolni az Átvevő alapban, 
akkor a luxemburgi idő szerint 2022. június 8-án 13:00 órakor esedékes üzletkötési határidőig bármikor 
elküldheti a visszaváltásra vagy átváltásra vonatkozó, az egyesülést megelőzően teljesítendő megbízásait. 
Az HSBC Continental Europe luxemburgi fiókja („HSBC”) díjmentesen végrehajtja a megbízásait a Társaság 
tájékoztatójának rendelkezéseivel összhangban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos forgalmazók, 
kifizetőhelyek, levelező bankok vagy hasonló ügynökök tranzakciós díjakat számíthatnak fel. Kérjük, azt is 
vegye figyelembe, hogy az ügynökök helyi üzletkötési határideje az Átvevő alap Luxemburgban érvényes 
üzletkötési határidejénél korábbi időpont lehet, ezért javasoljuk, hogy egyeztesse velük a pontos 
időpontot, hogy megbízásai a fenti üzletkötési határidő előtt megérkezzenek az HSBC-hez.  

A részvények visszaváltása és/vagy átváltása hatással lehet az Ön befektetésének adózási helyzetére, ezért 
javasoljuk, hogy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét. 

Az elhatárolt jövedelem kezelése 

A Hatálybelépés napján a Beolvadó alap nettó eszközei, ideértve bármely elhatárolt jövedelmet is, 
kiszámításra kerülnek a végső részvényenkénti eszközérték szerint minden egyes részvényosztályra. A 
Beolvadó alap részvénytulajdonosai számára ugyanolyan értékben kerülnek kibocsátásra részvények az 
Átvevő alapból, az adott napon kiszámított nettó eszközértéken vagy a megfelelő részvényosztály kezdeti 
kibocsátási árán. A hatálybalépés napját követően a felhalmozott jövedelmet folyamatos alapon vesszük 
számításba az átvevő alap egyes részvényosztályainak részvényenkénti nettó eszközértékénél. Ez nem 
érinti az Átvevő alapban az egyesülés előtt felhalmozott jövedelmet. 

További információk 

A luxemburgi törvények előírják, hogy a Társaság jóváhagyott hivatalos könyvvizsgálója könyvvizsgálói 
jelentést készítsen az egyesüléssel kapcsolatban. Ezt a könyvvizsgálói jelentést az Alapkezelő Társaság 
kérésre díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 

Reméljük, hogy az egyesülés után is megtartja befektetését az Átvevő alapban. Amennyiben további 
tájékoztatást szeretne kapni, vagy bármilyen kérdése van az egyesüléssel vagy a Schroders egyéb 
termékeivel kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.schroders.com weboldalra, vagy vegye fel a 
kapcsolatot a Schroders helyi irodájával, szokásos szakértő tanácsadójával vagy az Alapkezelő Társasággal 
a következő telefonszámon: (+352) 341 342 202. 

Tisztelettel: 
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Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változás által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD (fedezett)1 LU2448034319 

A Hozamfizető USD (fedezett)1 LU2448034152 

A Hozamfelhalmozó CHF (fedezett)1 LU2448034079 

A Hozamfizető CHF (fedezett)1 LU2448033931 

A Hozamfelhalmozó EUR LU1910163515 

A Hozamfizető EUR1 LU2448033857 

B Hozamfelhalmozó EUR LU2022035237 

C Hozamfelhalmozó CHF (fedezett)1 LU2448033774 

C Hozamfelhalmozó EUR LU1910163606 

C Hozamfelhalmozó USD (fedezett) LU2275661168 

E Hozamfelhalmozó CHF (fedezett)1 LU2448033691 

E Hozamfelhalmozó EUR LU1910163788 

I Hozamfelhalmozó EUR LU1910163861 

I Hozamfelhalmozó USD (fedezett)1 LU2448033428 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU1910945739 

Z Hozamfelhalmozó CHF (fedezett) LU2049716256 

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. 

 


