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2021. szeptember 27. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

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

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2021. október 29-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) az Alap a 
következőképpen módosul: 

- az Alap neve a következőre változik: „Schroder International Selection Fund – European Sustainable 
Value”; 

- a befektetési politikából a célként megjelölt hozam és a származékos eszközök befektetési célból 
történő használata eltávolításra került, viszont kiegészült egy értékstratégiára vonatkozó 
hivatkozással; valamint  

- 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. 

Indokolás 

Az Alap új neve egyértelműbben mutatja be, hogy hogyan fogja végrehajtani a befektetési politikát – vagyis 
hogy olyan alulértékelt európai vállalatokat keres, amelyek megfelelnek a befektetéskezelő által támasztott 
fenntarthatósági kritériumoknak. 

A befektetési politikában célként megjelölt hozam eltávolításra kerül, valamint a befektetési politika új 
közzétételekkel egészül ki, tekintettel arra, hogy az Alap az értékre és a fenntarthatóságra összpontosít. 
Emellett a származékos eszközök befektetési célból történő használatára ehhez a stratégiához nincs 
szükség, ezért az a befektetési politikából eltávolításra kerül. 

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. 

Névváltozás 

Az Alap új neve Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value lesz.  

A befektetési célkitűzés és a befektetési politika változása 

A Hatálybalépés napjától az Alap befektetési célkitűzése és politikája – amelyek a Schroder International 
Selection Fund (a „Társaság”) tájékoztatójában megtalálhatók – az alábbiról: 
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„Befektetési célkitűzés 
 
Az Alap célja az MSCI Europe (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés és 
jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, európai vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve.  
  
Befektetési politika  
 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be.  

Az Alap olyan részvényekből és részvényhez kapcsolódó értékpapírokból álló, diverzifikált 
portfólióba fektet, amelyek összesített osztalékhozama nagyobb, mint a piaci átlag. A portfólióba 
átlag alatti osztalékhozammal rendelkező részvények is bekerülhetnek, amikor a Befektetéskezelő 
úgy gondolja, hogy lehetőség van arra, hogy ezek a jövőben átlag feletti hozamot fizetnek. 

Az Alap kezelésének nem az osztalékhozam lesz az egyetlen célpontja: a teljes hozam 
(osztalékhozam és tőkenövekedés) ugyanilyen fontos lesz. 

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 módosul: 

„Befektetési célkitűzés 
 
Az Alap célja az MSCI Europe (Net TR) index referenciaértéket meghaladó jövedelem és 
tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, olyan európai 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve, melyek teljesítik a 
Befektetéskezelő által támasztott, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumokat. 
 
Befektetési politika  

„Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát európai vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési kritériumai alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint az MSCI Europe (Net TR) index. 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.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési kritériumai alapján olyan vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal rendelkeznek (további részletekért lásd az Alap jellemzői című részt). 

A Befektetéskezelő az Alap birtokában lévő vállalatokkal is kapcsolatba léphet a fenntarthatósági 
problémák területén megállapított hiányosságok megoldása érdekében. A Befektetéskezelő 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 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 a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében származékos 
eszközöket használhat.”  

SFDR fenntarthatósági kritériumok  
 
A Hatálybalépés napjától 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 fenntarthatósági 
kritériumokat alkalmaz. 

A vállalatokat különféle ESG-tényezők alapján értékelik, beleértve az érdekelt felek, az irányítás és a 
környezeti hatások kezelésének módját. A kibocsátókat háromféle módon elemzik – a befektetési 
osztály által végzett kutatás, harmadik fél fenntarthatósági kutatása, valamint saját fenntarthatósági 
eszközök segítségével. A kibocsátók nem kapnak átlagos pontszámot, de általában úgy kell 
tekinteni, hogy teljesítették a Befektetéskezelő követelményeit a különböző értékelések során annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek az Alap portfóliójába. A Befektetéskezelő által megkövetelt 
kritériumok magukban foglalják mind a mennyiségi szabványokat (például a minimális 
hitelminősítéseket), mind pedig a minőségi értékelésben mutatott erős teljesítményt a kibocsátó 
üzleti tevékenységének fenntarthatóságát illetően.  A környezeti, társadalmi és kormányzási 
tényezők súlyozása változhat, figyelembe véve a kibocsátó adott gazdasági ágazata szempontjából 
legfontosabb tényezőket.  

Az elemzés elvégzéséhez felhasznált adatforrásokat többek között a vállalatok által közzétett 
információk, valamint a Schroders saját fenntarthatósági eszközei és harmadik felek adatai alkotják. 
A Befektetéskezelő jellemzően közvetlenül is kapcsolatba lép a kibocsátókkal az információk 
megszerzése és a fenntarthatósági teljesítmény javításának ösztönzése 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. 

A Befektetéskezelő garantálja, hogy az Alap portfóliójában lévő vállalatok legalább 90%-át értékeli a 
fenntarthatósági kritériumok alapján. A fenntarthatósági kritériumok alkalmazásának 
eredményeképpen az Alap potenciális befektetési univerzumának legalább 20%-át kizárják a 
befektetések választékából. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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A vizsgálat vonatkozásában a potenciális befektetési univerzum az a központi univerzum, amelyet 
azon kibocsátók alkotnak, amelyeket a Befektetéskezelő a fenntarthatósági kritériumok alkalmazása 
előtt, a befektetési célkitűzések és politika egyéb korlátozásaival összhangban beválaszthatna az 
Alapba. Ebbe az univerzumba európai vállalatok részvényei és részvényhez kapcsolódó értékpapírjai 
tartoznak.” 

 
Az összehasonlító referenciaérték eltávolítása 
 
Az Alap adatai a Társaság tájékoztatójában úgy módosult, hogy a Morningstar Equity Income Category 
összehasonlító referenciaérték eltávolításra került. 
 
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. október 28-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 náluk annak biztosítása érdekében, hogy megbízásai a 
2021. október 28-i üzletkötési határidő előtt 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. 

 
Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó  EUR LU0106236267 

A Hozamfizető EUR LU0012050729 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0133709153 

A1 Hozamfizető EUR LU0315084102 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0106236424 

B Hozamfizető EUR LU0062647861 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0106236770 

C Hozamfizető EUR LU0062905319 

I Hozamfelhalmozó EUR LU0134337129 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016215779 

S Hozamfizető EUR LU1098401067 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU0968427913 

Z Hozamfizető EUR LU0968428051 

A Hozamfizető GBP LU0242609765 

A Hozamfizető RMB fedezett LU1056829481 

A Hozamfizető SGD fedezett  LU0981932865 

A Hozamfizető USD fedezett  LU0981932782 

A1 Hozamfelhalmozó USD fedezett LU1031140806 

A1 Hozamfizető USD fedezett LU1031140988 

 

 

 

 

 


