
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Luxemburgi Nagyhercegség 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Az Ön biztonsága érdekében a telefonos beszélgetéseket rögzíthetjük. 

 

2021. szeptember 9. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

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

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2021. október 11-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) az Alap 
tartási tartománya a tipikusan kevesebb, mint 50 vállalatról 30–70 vállalatra változik, a befektetési politikába 
pedig olyan szövegezés kerül, amely jobban megmagyarázza az értékstratégiát.  

Indokolás 

Az idő múlásával a jelenlegi tartási tartomány alkalmatlanná vált az értékstratégiához, és azt eredményezte, 
hogy a részesedések száma gyakran megközelítette vagy meghaladta a jelenlegi 50-et. Úgy véljük, hogy a 
tartomány 30–70 vállalatra való kiterjesztésével a befektetéskezelő nagyobb szabadságot kap a stratégia 
végrehajtásához. Ez a változás összhangba hozza a tartási tartományt a Schroders Global Value Equity Team 
által kezelt más „érték” stratégiákkal. 

A befektetési politika változása 

A Hatálybalépés napjától az Alap befektetési politikája – amely a Schroder International Selection Fund (a 
„Társaság”) tájékoztatójában megtalálható – az alábbiról: 

„Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeinek 
koncentrált körébe fekteti be. Az Alap jellemzően kevesebb mint 50 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.” 

a következőre változik: 

„Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeinek 
koncentrált körébe fekteti be. Az Alap jellemzően 30–70 vállalat részesedéseit tartja.  
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Az Alap fegyelmezett befektetési politikát alkalmaz, amelynek során arra törekszik, hogy olyan 
válogatott vállalatok portfóliójába fektessen be, amelyeket a Befektetéskezelő szerint a hosszú távú 
jövedelmi potenciáljukhoz képest jelentősen alulértékeltek.  

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.” 

 
Az Alap minden egyéb fő jellemzője változatlan marad.  

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 2021. október 8-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. október 8-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: 

 
Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változás által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó  EUR LU0161305163 

A Hozamfizető EUR LU0191612000 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0161304786 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0161305593 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0161305759 

C Hozamfizető EUR LU0203349245 

I Hozamfelhalmozó EUR LU0161305916 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016215423 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU0968427756 

Z Hozamfizető EUR LU0968427830 

A Hozamfelhalmozó SGD fedezett LU1309081286 

A Hozamfelhalmozó USD LU1046231152 

 


