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2021. május 18. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Commodity (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy az Alap várható tőkeáttétele 2021. június 21-i hatállyal (a 
„Hatálybalépés napja”) megváltozik.  

Indokolás 

A várható tőkeáttétel szintje annak érdekében módosul, hogy a befektetési csapat nagyobb aktív pozíciókat 
tudjon felvenni az Alap referenciaértékével szemben.  

Várható tőkeáttétel-változás 

A Schroder International Selection Fund (az „Alap”) tájékoztatójának „Várható tőkeáttétel” című része az 
alábbiról: 

„Várható tőkeáttétel 

250%” 

a következőre módosul: 

„Várható tőkeáttétel 

450%” 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük kockázati profilja változatlan marad.  

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 2021. június 21-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti. Kérjük, gondoskodjon 
róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen a HSBC Continental Europe 
luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság tájékoztatójában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 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 annak biztosítása érdekében, hogy utasításai a 2021. június 21-i üzletkötési 
határidőt megelőzően eljussanak a HSBC címére. 

 

 



3/2. oldal 

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: 

 
 
 

Cecilia Vernerson 
Aláírásra jogosult személy 

Nirosha Jayawardana 
Aláírásra jogosult személy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/3. oldal 

Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU1983299592 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU2274224083 

B Hozamfelhalmozó USD LU2274224166 

C Hozamfelhalmozó USD LU2274224240 

E Hozamfelhalmozó USD LU2274224323 

I Hozamfelhalmozó USD LU2274224596 

S Hozamfizető USD LU2289882511 

E Hozamfelhalmozó, fedezett CHF LU2274224679 

E Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU2274224752 

S Hozamfizető, fedezett EUR LU2289882784 

E Hozamfelhalmozó, fedezett GBP LU2274224836 

S Hozamfizető, fedezett GBP LU2289882867 

A Hozamfelhalmozó, fedezett PLN LU2305367083 

 


