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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – QEP Global Value Plus (az „Alap”) – Felszámolás  

Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy az egyik alapot, amelyben befektetéssel rendelkezik, 
2021. június 14-én (a „Hatálybalépés napja”) felszámoljuk. 

Előzmények és magyarázat 

Az Alap által alkalmazott hosszú és rövid távú stratégia ellenére – melynek keretében hosszú távú 
kitettségeket vállalt a befektetéskezelő által vonzóan értékeltnek tartott, ugyanakkor rövid távú 
kitettségeket a gyenge minőségi jellemzőkkel rendelkező vállalatokban – az Alapnak nem sikerült 
teljesítenie a célját, azaz azt, hogy egy három–ötéves időszak során a célként megjelölt referenciaértéknél 
magasabb tőkenövekedést és jövedelmet biztosítson. Az Alap 2014-ben mintegy 700 millió USD értékű 
kezelt vagyonnal indult. Az elmúlt években mérete azonban csökkent, és 2021 márciusában elérte az eddigi 
legalacsonyabb, 17 millió USD értéket. Nem valószínű, hogy a közeljövőben képesek leszünk jelentős 
mértékben növelni az Alap kezelt vagyonát. 

Úgy véljük, hogy az Alap felszámolása szolgálja leginkább a részvénytulajdonosok érdekeit. Ezen döntés 
meghozatalára a Társaság alapító okiratának 5. cikkével és a Társaság tájékoztatójának (a „Tájékoztató”) 
rendelkezéseivel összhangban került sor. 

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása 

Amennyiben a Hatálybalépés napja előtt vissza szeretné váltani részvényeit, vagy át szeretné őket helyezni a 
Schroders egy másik alapjába, ezt a vonatkozó üzletkötési időpontokban, legkésőbb 2021. június 2-án, 
közép-európai idő szerint 13:00 óráig teheti meg. Kérjük, ügyeljen arra, hogy visszaváltási vagy átváltási 
megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen az értékpapírok mozgását nyilvántartó HSBC Continental 
Europe luxemburgi fiókjához („HSBC”). Tájékoztatásul jelen levelünk Mellékletében közöljük a Schroder 
International Selection Fund - QEP Global Active Value adatait, mivel ez az alap a felszámolásra kerülő 
Alapéhoz hasonló befektetési stratégiával rendelkezik, és ezért – a tervezett felszámolásra figyelemmel – 
alternatívaként számot tarthat az Ön érdeklődésére.  

A HSBC az Ön visszaváltási vagy átváltási megbízásait a tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően 
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 náluk annak 
biztosítása érdekében, hogy megbízásai a fent megadott üzletkötési határidő előtt eljussanak a HSBC 
részére. 

Az Alap új befektetők által már nem jegyezhető. Annak érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk ahhoz, 
hogy a változások érvénybe lépjenek a rendszeres megtakarítási programokban és hasonló pénzügyi 
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eszközökben, a meglévő befektetők jegyzési, illetve másik Alapba történő átváltási megbízásait 2021. június 
3-ig fogadjuk el (üzletkötési határidő: 2021. június 2., közép-európai idő szerint 13:00 óra). 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapban maradó eszközökre és a felszámolásra figyelemmel előfordulhat, 
hogy a továbbiakban már nem lesz gazdaságos az Alap eszközeinek a befektetési politikával összhangban 
történő befektetése. Ez azért van így, hogy a befektetéskezelő a felszámolás előkészítéseként néhány nappal 
a Hatálybalépés napja előtt meg tudja kezdeni az Alap portfóliójának az értékesítését.  

Költségek 

A Schroder Investment Management (Europe) S.A. viseli a felszámolás során felmerülő költségeket, beleértve 
a jogi és a szabályozási díjakat, az Alap befektetéseinek felszámolásával járó, kereskedéssel kapcsolatos 
tranzakciós költségeket azonban nem. 

Adózási helyzet 

A felszámolás, valamint a részvények felszámolás előtti visszaváltása befolyásolhatja az Ön befektetésének 
adózási helyzetét. Ezért azt javasoljuk Önnek, hogy ezekben az ügyekben kérjen tanácsot független 
szakértőtől. 

Az Ön részvényei a felszámolás során 

A Hatálybalépés napján érvényes befektetéseit az Alapba az azon a napon érvényes részvényenkénti nettó 
eszközértéken váltjuk vissza, és a visszaváltásból származó bevételeket az értékpapírszámlájára 
vonatkozóan megadott kifizetési megbízásnak megfelelően fogjuk átutalni Önnek. A visszaváltással 
kapcsolatos kifizetések elszámolására 2021. június 17-i értéknappal kerül sor. A visszaváltás a Tájékoztató 
rendelkezéseinek megfelelően történik, és nem számítjuk fel azokat a visszaváltási díjakat, amelyek egyéb 
esetben érvényesek lennének.  

A felszámolásból vagy visszaváltásból származó azon bevételeket, amelyeket a felszámolás lezárása után 
nem sikerült felosztani a részvénytulajdonosok között, a nevükben letétbe helyezzük a Caisse de 
Consignationnál Luxembourgban, ahonnan a részvénytulajdonosok 30 éven belül bármikor 
visszaigényelhetik azokat. Ezen időszak letelte után azonban az állam tulajdonává válnak ezek az összegek. 
Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy a kifizetési megbízásai érvénytelenek, kapcsolatba lépünk Önnel, hogy 
új megbízást kérjünk.  

Reméljük, hogy az Alap felszámolását követően is a Schroders által kínált befektetéseket választja. A 
rendelkezésre álló egyéb alapokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.schroders.com 
webhelyre. Ha kérdése van a felszámolással kapcsolatban, keresse fel a Schroders helyi irodáját, szokásos 
pénzügyi tanácsadóját, vagy vegye fel a kapcsolatot a Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
társasággal a (+352) 341 342 202 telefonszámon. 

Tisztelettel: 

 
 
 
Cecilia Vernerson     Nirosha Jayawardana 
Aláírásra jogosult személy    Aláírásra jogosult személy 
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Melléklet 

A fő jellemzőket összehasonlító táblázat 

A következő táblázat a Társaság két részalapja, a QEP Global Value Plus és a QEP Global Active Value fő 
jellemzőinek összehasonlítását tartalmazza. Az összes adat a Tájékoztatóban szerepel, és azt javasoljuk a 
részvénytulajdonosoknak, hogy olvassák el a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot 
(KIID) is. 

 Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Value Plus 

Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Active Value 

Tájékoztató szerinti 
befektetési célkitűzés és 
politika 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az MSCI AC World 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és 
jövedelem biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző 
részein működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba 
közvetlenül vagy közvetve történő 
befektetéssel. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ 
különböző részein működő 
vállalatok részvényeinek és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjainak diverzifikált 
portfóliójába fekteti be 
közvetlenül, vagy közvetve 
származékos eszközökön 
keresztül.  

Az Alap kellő rugalmassággal 
rendelkezik ahhoz, hogy 
származékos eszközökön keresztül 
long és short kitettsége legyen. Az 
alap long kitettsége olyan 
vállalatokra összpontosul, amelyek 
bizonyos „Érték” jellemzőkkel 
rendelkeznek. Az érték 
megállapítása olyan 
mutatószámok vizsgálatával 
történik, mint például a 
pénzáramok, az osztalékok és a 
jövedelem; ezek alapján 
azonosítják azokat az 
értékpapírokat, amelyeket a 
befektetéskezelő megítélése 
szerint a piac alulértékel. Az Alap 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az MSCI AC World 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és 
jövedelem biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző 
részein működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba 
befektetve. 

Befektetési politika 

Az Alap aktív kezelés alatt áll, és 
eszközeinek legalább kétharmadát 
a világ különböző részein működő 
vállalatok részvényeinek és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjainak diverzifikált 
portfóliójába fekteti be. 

Az Alap azokra a vállalatokra 
összpontosít, amelyek bizonyos 
„Érték” jellemzőkkel rendelkeznek. 
Az érték megállapítása olyan 
mutatószámok vizsgálatával 
történik, mint például a 
pénzáramok, az osztalékok és a 
jövedelem; ezek alapján 
azonosítják azokat az 
értékpapírokat, amelyeket a 
befektetéskezelő megítélése 
szerint a piac alulértékel. 

Az Alap ezenkívül közvetlenül vagy 
közvetve befektethet más 
értékpapírokba (akár más 
eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy 
devizákba, befektetési alapokba, 
opciós utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, valamint 
pénzeszközöket tarthat.  
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short kitettsége olyan vállalatokra 
összpontosul, amelyek gyenge 
„Minőség” jellemzőkkel 
rendelkeznek. A minőség 
megállapítása olyan 
mutatószámok vizsgálatával 
történik, mint például a vállalat 
nyereségessége, stabilitása, 
pénzügyi ereje és irányítása. 

Az Alap ezenkívül közvetlenül vagy 
közvetve befektethet más 
értékpapírokba (akár más 
eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy 
devizákba, befektetési alapokba, 
opciós utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, valamint 
pénzeszközöket tarthat. 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a 
teljeshozam-csereügyleteket), long 
és short pozíciókat befektetési 
nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap 
hatékonyabb kezelése céljából. Ha 
az Alap teljeshozam-
csereügyleteket és különbözeti 
ügyleteket alkalmaz, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök 
alkotják, amelyekbe az alap 
befektetési célkitűzése és 
befektetési politikája szerint 
befektethet. Teljeshozam-
csereügyleteket és különbözeti 
ügyleteket elsősorban annak 
érdekében alkalmazhatnak, hogy 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal 
szembeni long és short kitettséget 
szerezzenek, illetve hogy fedezzék 
ezt a kitettséget. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti 
ügyletek bruttó kitettsége nem 
haladja meg a 210%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 50–
150%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet.  

Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – az 
MSCI AC World (Net TR) index 

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
az Alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. 

Referenciaérték  

Az Alap teljesítményét a célként 
megjelölt referenciaértékkel – az 
MSCI AC World (Net TR) index 
hozamának felülteljesítése – 
szemben kell értékelni, valamint az 
MSCI AC World Value (Net TR) 
indexszel és az MSCI World (Net 
TR) indexszel kell összehasonlítani. 
Az Alap befektetési univerzuma, 
valamint a cél- és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. Az összehasonlító 
referenciaértékek csak 
teljesítmény-összehasonlítás 
céljából vannak feltüntetve, és 
nincs semmilyen hatásuk arra, 
hogy a befektetéskezelő hogyan 
fekteti be az Alap eszközeit. A 
befektetéskezelő saját belátása 
szerint fektet be, és nincsenek 
korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az Alap 
portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél- vagy az 
összehasonlító 
referenciaértékektől. A 
befektetéskezelő a célként 
megjelölt, vagy az összehasonlító 
referenciaértékekben 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. Azért esett a 
választás bármelyik összehasonlító 
referenciaértékre, mert a 
befektetéskezelő szerint az Alap 
befektetési célkitűzését és 
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hozamának felülteljesítése – 
szemben kell értékelni és az MSCI 
World (Net TR) indexszel kell 
összehasonlítani. Az Alap 
befektetési univerzuma, valamint a 
cél- és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. Az összehasonlító 
referenciaérték csak teljesítmény-
összehasonlítás céljából van 
feltüntetve, és nincs semmilyen 
hatása arra, hogy a 
befektetéskezelő hogyan fekteti be 
az Alap eszközeit. A 
befektetéskezelő saját belátása 
szerint fektet be, és nincsenek 
korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az Alap 
portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el a cél- vagy az 
összehasonlító 
referenciaértékektől. A 
befektetéskezelő a célként 
megjelölt, vagy az összehasonlító 
referenciaértékekben 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. Azért erre az 
összehasonlító referenciaértékre 
esett a választás, mert a 
befektetéskezelő szerint az Alap 
befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 
szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. 

politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 
szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. 

A globális kitettség 
kiszámításának módszere 
és a tőkeáttétel szintje 

Relatív kockáztatott érték (VaR) 
módszer. 

Az összes nettó eszköz 200%-a. 

A tőkeáttétel várható szintje 
magasabb lehet, ha a piacok 
volatilitása nő, ami befolyással van 

Kötelezettségvállalási módszer. 
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az Alap által tartott származékos 
pozíciók értékére. 

Befektetéskezelő Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Szintetikus kockázati és 
jövedelmezőségi 
indikátor (SRRI) 

6. kategória 6. kategória 

KIID kockázati 
nyilatkozatok 

Devizaárfolyam-kockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből. 

Fejlődő piacok és határpiacok 
kockázata: A fejlődő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási 
kockázatnak vannak kitéve, mint a 
fejlett piacok. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok – 
köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 

Devizaárfolyam-kockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből. 

Fejlődő piacok és határpiacok 
kockázata: A fejlődő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási 
kockázatnak vannak kitéve, mint a 
fejlett piacok. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok – 
köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 
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likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközök 
kockázata: Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 
veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos termék értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközök 
kockázata: Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 
veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos termék értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

A tipikus befektető 
profilja 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet megfelelő, akik a 
részvényekbe történő befektetés 
által kínált növekedési potenciált 
kívánják kiaknázni hosszú távon. 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet megfelelő, akik a 
részvényekbe történő befektetés 
által kínált növekedési potenciált 
kívánják kiaknázni hosszú távon. 

Alap kategóriája Az Alap kategóriája: „kvantitatív 
részvényalap”. A QEP a kvantitatív 
részvénytermékek (Quantitative 
Equity Products) rövidítése. 

Az Alap kategóriája: „kvantitatív 
részvényalap”. A QEP a kvantitatív 
részvénytermékek (Quantitative 
Equity Products) rövidítése. 

Alap devizája USD USD 

Bevezetés időpontja 2014. február 6. 2004. október 29. 

Alap mérete (2021. 
március végén) 

17 millió USD 717 millió USD 

Üzletkötési határidők és 
elszámolási időszakok a 
jegyzések és 
visszaváltások esetén  

A megbízásoknak az előző 
üzletkötési napon, luxemburgi idő 
szerint 13:00 óra előtt be kell 
érkezniük a HSBC részére, hogy az 
adott üzletkötési napon 
végrehajtásra kerüljenek. 

A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az 
üzletkötés napját követő három 
munkanapon belüli elszámolást 
jelentenek. 

A megbízásoknak az ügyletkötési 
napon luxemburgi idő szerint 
13:00 óra előtt be kell érkezniük a 
HSBC részére, hogy az adott napon 
végrehajtásra kerüljenek. 

A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az 
üzletkötés napját követő három 
munkanapon belüli elszámolást 
jelentenek. 
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Kezdeti költség A osztályú részvények: Legfeljebb 
5%  

C osztályú részvények: Legfeljebb 
1%  

I osztályú részvények: Nincs 

IZ osztályú részvények: Nincs  

A osztályú részvények: Legfeljebb 
5%  

C osztályú részvények: Legfeljebb 
1%  

I osztályú részvények: Nincs 

IZ osztályú részvények: Nincs  

Alapkezelési díjak 
részvényosztályonként 

A osztályú részvények: Évi 1,75% 

C osztályú részvények: Évi 0,75% 

I osztályú részvények: Évi 0,00% 

IZ osztályú részvények: Évi 0,75%-
ig 

A osztályú részvények: Évi 1,25% 

C osztályú részvények: Évi 0,65% 

I osztályú részvények: Évi 0,00% 

IZ osztályú részvények: Évi 0,65%-
ig  

Folyamatos díjak 
részvényosztályonként 
(2020. december végén) 

A osztályú részvények: Évi 2,14% 

C osztályú részvények: Évi 1,09% 

I osztályú részvények: Évi 0,11% 

IZ osztályú részvények: Évi 1,17% 

A osztályú részvények: Évi 1,61% 

C osztályú részvények: Évi 0,86% 

I osztályú részvények: Évi 0,08% 

IZ osztályú részvények: Évi 0,72%  

Teljesítménydíjak 
részletei 

Nincs Nincs 

A Schroder International Selection Fund - QEP Global Value Plus részalap részvényosztályainak adatai 

Részvényosztály  Osztály Hozamfelhalmozó 
vagy Hozamfizető 

Deviza ISIN-kód 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Hozamfelhalmozó  USD LU1019481297 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Hozamfizető USD LU1019481370 

Schroder ISF QEP Global Value Plus C Hozamfelhalmozó USD LU1019481453 

Schroder ISF QEP Global Value Plus I Hozamfelhalmozó USD LU1019481537 

Schroder ISF QEP Global Value Plus AUD I Hozamfelhalmozó AUD LU1019482261 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Hozamfelhalmozó EUR LU1019481610 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Hozamfelhalmozó EUR LU1019481701 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR I Hozamfelhalmozó EUR LU1019481883 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR IZ Hozamfizető EUR LU1807191991 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Hozamfelhalmozó GBP LU1019481966 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Hozamfizető GBP LU1019482188 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP I Hozamfelhalmozó GBP LU1019482006 

 


