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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity (az „Alap”) 

A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) igazgatótanácsa úgy döntött, hogy 2021. július 31-i 
hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) megváltoztatja az Alap cél-referenciaértékét.  

A változtatást az indokolja, hogy az Alap referenciaértékében szereplő számos ország idővel határpiaci 
országból feltörekvő piaci országgá minősült, ezzel csökkentve az index földrajzi kiterjedését és likviditását. 
Meggyőződésünk, hogy az új referenciaérték, amelybe kisebb, kevésbé fejlett feltörekvő piacok tartoznak, és 
amely a feltörekvő piacok felső határát 10%-ra korlátozza, az Alap befektetési politikája alapján egy sokkal 
megfelelőbb cél-referenciaérték az Alap számára.  

A Hatálybalépés napjától a referenciaérték a következőről: 

MSCI Frontier Markets (FM) Index (Net TR) 

a következőre módosul: 

MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%  

A Hatálybalépés napjától kezdve az Alapnak az Alap tájékoztatójában feltüntetett befektetési célkitűzése a 
következőről: 

„Az Alap célja az MSCI Frontier Markets (Net TR) index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, határpiaci vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve.”  

a következőre módosul: 

„Az Alap célja az MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10% 
referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, határ- és feltörekvő piacokon működő vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve.” 

Hasonlóképpen az Alap adatlapjának „Befektetési politika” című fejezetében található „Határpiac” definíciója 
a következőről: 

„A határpiacok az MSCI Frontier Markets Indexben vagy bármely más, határpiacokra vonatkozó elismert 
pénzügyi indexben szereplő országok, vagy olyan további országok, amelyeket a befektetéskezelő határpiaci 
országoknak tekint.” 
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a következőre módosul: 

„A határ- és feltörekvő piacok az MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) indexben, vagy bármely más, a 
határpiacokra vonatkozó elismert pénzügyi indexben szereplő országok, vagy olyan további országok, 
amelyeket a befektetéskezelő határ- és feltörekvő piaci országoknak tekint.”  

Végezetül a Társaság igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a Hatálybalépés napjától kezdődően az Alap 
esetében nem fizetendők teljesítménydíjak.  

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap kockázati profilja változatlan marad. Nem történik változás 
az Alap befektetési stílusában, befektetési filozófiájában, befektetési stratégiájában, illetve a működésében 
és/vagy az Alap kezelésének módjában a jelen változást követően. Ez a változás nem érinti lényegesen a 
meglévő Részvénytulajdonosok jogait és érdekeit. 

Egyértelműsítés céljából, illetve ahogyan az az Alap adatlapjának „Referenciaérték” című fejezetében 
szerepel, az Alap teljesítményét az új referenciaértékkel – MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) index (Net 
TR) with Emerging Markets capped at 10% – szemben kell értékelni. Az Alap befektetési univerzuma és a cél-
referenciaérték összetevői várhatóan számottevően, közvetlenül vagy közvetve 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 célként megjelölt referenciaindextől. A 
befektetéskezelő a referenciaértékként megjelölt indexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is 
befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. Azért ezt a cél-referenciaértéket 
választottuk, mert jól tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az Alap valószínűleg befektet, ezért 
megfelelő célértéket jelent az Alap által biztosítani kívánt hozam tekintetében. 

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. 
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU0562313402 

A Hozamfizető USD LU1046231319 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0562314046 

B Hozamfelhalmozó USD LU0562314475 

C Hozamfelhalmozó USD LU0562314715 

I Hozamfelhalmozó USD LU0562315100 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0968301142 

C Hozamfelhalmozó GBP LU0971766711 

A Hozamfelhalmozó NOK LU0994294535 

A1 Hozamfelhalmozó PLN fedezett LU0903428604 

A Hozamfelhalmozó SEK LU0994293560 

 


