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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Focus (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2021. június 21-én (a „Hatálybalépés napja”) megváltozik az 
Alap neve, befektetési célkitűzése és politikája, valamint megszűnik a teljesítménydíj. 

Indokolás 

Az Alap stratégiája olyan innovációalapú európai vállalatokra összpontosít, amelyek saját területükön 
piacvezetőnek számítanak. A befektetéskezelő úgy véli, hogy ezeknek a vállalatoknak a termékei és 
szolgáltatásai a következő évtizedekben segíteni fognak az egyének, közösségek és üzleti vállalkozások előtt 
álló nehézségek nagy részének leküzdésében. Ennek megjelenítése érdekében az Alap neve és befektetési 
politikája módosul.  

Ezen felül az Alap teljesítménydíjai is megszűnnek.  

Névváltozás 

Az Alap új neve Schroder International Selection Fund – European Innovators lesz, amely az Alap fókuszát 
tükrözi.  

A befektetési célkitűzés és politika változása 

Az Alap befektetési célkitűzése és politikája – amelyek a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 
tájékoztatójában megtalálhatók – az alábbiról: 

„Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI Europe (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása 
a díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, európai vállalatok részvényeibe és európai 
vállalatok részesedési viszonyt megtestesítő és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba 
befektetéssel. 
 
Befektetési politika  
 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeinek és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírjainak koncentrált körébe fekteti be. Az Alap jellemzően 
kevesebb mint 35 vállalat részesedéseit tartja. 
 
Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti más 
értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
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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.” 

a következőre módosul: 

„Befektetési célkitűzés  
 
Az Alap célja az MSCI Europe (Net TR) referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, olyan európai vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba történő befektetéssel, amelyek segítenek az Egyesült 
Nemzetek Szervezete által megfogalmazott fenntartható fejlődési célokat (UN SDG) előmozdítani és 
amelyeket a befektetéskezelő fenntartható befektetésnek ítél meg. 
 
Befektetési politika  
 
Az aktívan kezelt Alap az eszközeinek 75%-át fenntartható befektetésekbe fekteti be; ezek olyan 
vállalatokba történő befektetések, amelyek tudományos vagy mérnöki tevékenység által vezérelt, 
innovációalapú megközelítés alkalmazásával hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljai 
legalább egykének előmozdításához (további részletekért lásd az Alap jellemzői című részt).  
 
Az Alap nem fektet be bizonyos tevékenységekbe, iparágakba vagy kibocsátói csoportokba a 
következő weboldalon felsorolt határértékeken felül: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
 
Az Alap a befektetéskezelő értékelési kritériumai alapján olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem 
okoznak jelentős környezeti és társadalmi károkat, és jó vállalatirányítási gyakorlatokkal 
rendelkeznek (további részletekért lásd az Alap jellemzői című részt).  
 
Az Alap olyan vállalatokba is befektethet, amelyekről a befektetéskezelő úgy ítéli meg, hogy 
fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlataikat észszerű időkereten belül, jellemzően legfeljebb két 
éven belül javítani fogják. 
 
A befektetéskezelő kapcsolatba léphet az Alap birtokában lévő vállalatokkal a fenntarthatósági 
problémák területén megállapított hiányosságok megoldása érdekében. A befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletéről és az egyes vállalatokkal való kapcsolatba lépéséről a 
következő weboldalon található további információ: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 
 
Az Alap az eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeinek és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjainak koncentrált körébe fogja befektetni. Ez alapján az Alap jellemzően 
kevesebb mint 30 vállalat értékpapírjait tartja. 
 
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 
vagy az Alap hatékonyabb kezelése érdekében.” 
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Az Alap minden egyéb fő jellemzője 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. 

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 
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0591897516 

A Hozamfizető EUR LU1817472001 

B Hozamfelhalmozó EUR LU2305367166 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0591897862 

C Hozamfizető EUR LU1817472423 

E Hozamfelhalmozó EUR LU1577467829 

I Hozamfelhalmozó EUR LU0591898084 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016215696 

S Hozamfizető EUR LU1817472936 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU0966865528 

A Hozamfizető GBP LU1817473744 

C Hozamfizető GBP LU1817474478 

E Hozamfelhalmozó GBP LU1577468124 

S Hozamfizető GBP LU1817474809 

Z Hozamfelhalmozó GBP LU1577468710 

A Hozamfizető, fedezett GBP LU1817475525 

C Hozamfizető, fedezett GBP LU1817476507 

 

 


