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2021. szeptember 27. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

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

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2021. október 29-i hatállyal az Alap a következőképpen 
módosul: 

- a 30–60 vállalatból álló tartási tartomány eltávolításra kerül; és 
- a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet („SFDR”) 8. cikke értelmében az Alap 

kötelező érvényű környezeti és/vagy társadalmi jellemző(ke)t fog tartalmazni. Az egyes Alapok 
környezeti és/vagy társadalmi jellemzőinek részleteit és azok elérésének módját az Alap befektetési 
politikájában, valamint a tájékoztató az Alap jellemzői részének „Fenntarthatósági kritériumok” című 
új részében tesszük közzé. 

Továbbá 2022. január 1-i hatállyal az Alap teljesítménydíjával összefüggésben és összehasonlításként 
használt referenciaérték a 3 hónapos EUR London Interbank Offer Rate Act 360 helyett a rövid lejáratú 
eurókamatláb lesz. 

Indokolás 

A meglévő tartási tartomány célja az volt, hogy az Alap portfóliójának koncentrált jellegét tükrözze. A 
stratégiát azonban jelenleg szélesebb portfólióval valósítják meg, így a tartomány eltávolításra kerül, hogy 
ne korlátozzák a befektetéskezelőt. 

Úgy véljük, hogy fenntarthatósági tényezők beépítése az Alap stratégiájába illeszkedik a befektetők azon 
növekvő igényéhez, hogy a pénzüket olyan befektetésekbe fektessék, amelyek egyértelműen bizonyítják 
fenntarthatósági értékeiket. 

A meglévő teljesítménydíj referenciaérték egy bankközi kínálati kamatláb (egy „IBOR”). Ezek a kamatlábak 
bizonyos bankok átlagos költségét hivatottak tükrözni a hitelfelvételhez, valamint fedezetlen rövid távú 
alapok megszerzéséhez a bankközi piacon. A szabályozásokban bekövetkezett változásokat követően 
ezeknek a kamatlábaknak referenciaértékként történő használatát megszüntetik. A pót teljesítménydíj 
referenciaérték a rövid lejáratú eurókamatláb lesz. Ez egy ún. „kockázatmentes kamatláb” (egy nulla 
kockázatú befektetés elméleti hozama), az ilyen kamatlábakat pedig a szabályozó hatóságok és a központi 
bankok ajánlották az IBOR-ok legjobb alternatívájaként. 

A befektetési politika változása 

2021. október 29-i hatállyal az Alap befektetési politikája – amelyek a Schroder International Selection Fund 
(a „Társaság”) tájékoztatójában megtalálhatók – az alábbiról:  



5/2. oldal 

„Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát közvetlenül vagy közvetve származékos 
eszközökön keresztül európai vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba 
fekteti be. 

Az „Alpha” alapok olyan vállalatokba fektetnek be, amelyek esetében – a Befektetéskezelő szilárd 
meggyőződése szerint – a jelenlegi részvényár nem tükrözi az adott vállalat jövőbeni kilátásait. Az 
Alap jellemzően 30–60 vállalat részesedéseit tartja.  

Az Alap befektetési stratégiája, valamint a származékos eszközök használata olyan helyzetekhez 
vezethet, amikor megfelelőnek minősülhet észszerű mértékű pénzeszköz és pénzpiaci befektetések 
tartása, ami (kivételes esetben) akár az Alap eszközeinek 100%-át is kiteheti. Ez maximum hat 
hónapra fog korlátozódni (ellenkező esetben az Alap megszüntetésre kerül). Ez alatt az időszak alatt 
az Alap nem tartozik a pénzpiaci alapokról szóló rendelet hatálya alá. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti más 
értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba és opciós utalványokba (az I. Függelékben szereplő korlátozásoknak 
megfelelően). 

Az Alap alkalmazhat származékos eszközöket (beleértve a teljeshozam-csereügyleteket is) 
befektetési nyereség elérése, a kockázat csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb kezelése céljából. 
Az Alap szintetikus long és short pozíciókkal is rendelkezhet, és nettó módon long és short is lehet, 
amikor a long és short pozíciókat kombinálják. Ha az Alap teljeshozam-csereügyleteket 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 250%-ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–150%-a között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet.” 

a következőre módosul: 

„Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát közvetlenül vagy közvetve származékos 
eszközökön keresztül európai vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba 
fekteti be. 

Az „Alpha” alapok olyan vállalatokba fektetnek be, amelyek esetében – a Befektetéskezelő szilárd 
meggyőződése szerint – a jelenlegi részvényár nem tükrözi az adott vállalat jövőbeni kilátásait.  

Az Alap befektetési stratégiája, valamint a származékos eszközök használata olyan helyzetekhez 
vezethet, amikor megfelelőnek minősülhet észszerű mértékű pénzeszköz és pénzpiaci befektetések 
tartása, ami (kivételes esetben) akár az Alap eszközeinek 100%-át is kiteheti. Ez maximum hat 
hónapra fog korlátozódni (ellenkező esetben az Alap megszüntetésre kerül). Ez alatt az időszak alatt 
az Alap nem tartozik a pénzpiaci alapokról szóló rendelet hatálya alá. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti más 
értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba és opciós utalványokba (az I. Függelékben szereplő korlátozásoknak 
megfelelően). 
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Az Alap alkalmazhat származékos eszközöket (beleértve a teljeshozam-csereügyleteket is) 
befektetési nyereség elérése, a kockázat csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb kezelése céljából. 
Az Alap szintetikus long és short pozíciókkal is rendelkezhet, és nettó módon long és short is lehet, 
amikor a long és short pozíciókat kombinálják. Ha az Alap teljeshozam-csereügyleteket 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 250%-ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–150%-a között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési rendszere alapján pozitív abszolút fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn. Az ennek elérésére alkalmazott befektetési folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók további részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be a korlátozásokat meghaladó adott tevékenységekbe, iparágakba 
vagy kibocsátói csoportokba; lásd az Alap weboldalán található „Fenntarthatósággal kapcsolatos 
információk” című részt: www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.” 

SFDR fenntarthatósági kritériumok  

2021. október 29-i hatállyal a Társaság tájékoztatójában szereplő Alap adatai az alábbi szakasszal 
egészülnek ki annak részletezése érdekében, hogy hogyan kívánja elérni az Alap a környezeti és/vagy 
társadalmi jellemzőit: 

„Fenntarthatósági kritériumok 

Az Alap részére történő befektetések kiválasztásánál a Befektetéskezelő vállalatirányítási és 
fenntarthatósági kritériumokat alkalmaz. 

A befektetési univerzumba tartozó vállalatok értékelése irányítási, környezeti és társadalmi profiljuk 
alapján, számos tényező meghatározásával történik. Ez az elemzés a Schroders saját 
fenntarthatósági eszközeiből, valamint a Befektetéskezelő saját kutatásából és elemzéséből 
származó mennyiségi és minőségi inputok kombinációja.  

Ezeket a tényezőket a befektetési döntéshozatali folyamat részeként kell figyelembe venni annak 
meghatározására, hogy a Befektetéskezelő mely társaságokat foglalja bele az Alapba.  

Az elemzés elvégzéséhez felhasznált adatokat többek között a vállalatok által rendelkezésre 
bocsátott információk, például vállalati fenntarthatósági jelentések és más vonatkozó vállalati 
anyagok, valamint a Schroders saját fenntarthatósági eszközei és harmadik felek adatai 
szolgáltatják. 

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. 

A Befektetéskezelő garantálja, hogy az Alap portfóliójában lévő, 

– fejlett országokban bejegyzett nagyvállalatok által kibocsátott részvények; rögzített és változó 
kamatozású, befektetési minősítésű hitelminősítéssel rendelkező értékpapírok és pénzpiaci 
eszközök; és fejlett országok által kibocsátott állampapírok legalább 90%-át; valamint 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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– feltörekvő országokban bejegyzett nagyvállalatok által kibocsátott részvények; kis- és 
középvállalatok által kibocsátott részvények; rögzített és változó kamatozású, magas hozamú 
hitelminősítéssel rendelkező értékpapírok és pénzpiaci eszközök; és feltörekvő országok által 
kibocsátott állampapírok legalább 75%-át 

értékeli a fenntarthatósági kritériumok alapján. A vizsgálat vonatkozásában kisvállalatnak 
minősülnek azok a vállalatok, amelyek piaci kapitalizációja 5 milliárd euró alatt van, középvállalatnak 
azok, amelyeké 5 és 10 milliárd euró között van, nagyvállalatnak pedig azok, amelyeké 10 milliárd 
euró felett van.” 

Változás a teljesítménydíj referenciaértékben 

2022. január 1-i hatállyal az Alap teljesítménydíjáról szóló rész – amelyet a Társaság tájékoztatója tartalmaz 
– az alábbiról: 

„A 3 hónapos EUR London Interbank Offer Rate Act 360 teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a 
a halmozott többlethozam új maximumának függvényében a 3.1. pontban leírt módszertan szerint. 
A teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra érvényes” 

a következőre változik:  

„A rövid lejáratú eurókamatláb teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a a halmozott 
többlethozam új maximumának függvényében a 3.1. pontban leírt módszertan szerint. A 
teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra érvényes” 

Változás az összehasonlító referenciaértékben 

2022. január 1-i hatállyal a rövid lejáratú eurókamatláb az Alap összehasonlító referenciaértékeként felváltja 
a 3 hónapos EUR London Interbank Offer Rate Act 360-at. 
 
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 28-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti (2021. december 31. 
a teljesítménydíj és az összehasonlító referenciaérték változásait illetően). 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 28-i üzletkötési 
határidőt megelőzően eljussanak a HSBC címére (2021. december 31. a teljesítménydíj és az összehasonlító 
referenciaérték változásait illetően). 

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. 

Az Igazgatótanács  
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU1046234768 

A Hozamfizető EUR LU1933819440 

B Hozamfelhalmozó EUR LU1046234842 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0995125985 

C Hozamfizető EUR LU1651856921 

E Hozamfelhalmozó EUR LU1056829218 

I Hozamfelhalmozó EUR LU1388563725 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016215183 

C Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU1640503279 

C Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0995126108 

A Hozamfelhalmozó USD fedezett LU1065104314 

A1 Hozamfelhalmozó USD fedezett LU1067354842 

B Hozamfelhalmozó USD fedezett LU1067351400 

C Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0995126363 

C Hozamfizető USD fedezett LU1651856848 

 

 

 

 


