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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income (az „Alap”) 

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

- Az Alap befektetési célkitűzésében célként megjelölt jövedelem évi 5%-ról évi 3–5%-ra változik;  
- A célként megjelölt volatilitás eltávolításra kerül az Alap befektetési célkitűzéséből; 
- Új összehasonlító referenciaérték kerül hozzáadásra, az alábbi összetételben: 30% MSCI AC World Index 

(USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) és 30% Barclays Global High Yield 
excl CMBS & EMG 2% (USD); 

- 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; valamint 

- Egyes részvényosztályok osztalékfizetési politikája megváltozik. 

Indokolás 

A célként megjelölt jövedelem megváltoztatásával a befektetéskezelő a fenntartható jövedelemforrás 
biztosítására és a kedvezőtlenebb piaci feltételek melletti jövedelemszerzésre koncentrálhat. 

Az évi 5–7%-os volatilitási tartomány eltávolítása és helyette piaci alapú összehasonlító eszköz alkalmazása a 
kockázatelemzéshez nagyobb átláthatóságot biztosít a várható kockázati profil körül. Úgy véljük, hogy egy 
piaci alapú összehasonlító eszközök több kontextust biztosítanak az abszolút százalékos értékekhez képest.  

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 befektetési célkitűzés megváltozása 

Az Alap befektetési célkitűzése – amely a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 
tájékoztatójában megtalálható – az alábbiról: 

„Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja évente 5%-os osztalékfizetés és tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, eszközök és piacok diverzifikált halmazába befektetve világszerte. Az 
Alap évi 5–7% volatilitásra törekszik (ez annak a mérőszáma, hogy mennyit változhatnak az Alap 
hozamai egy év során).” 
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a következőre módosul: 

„Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja évente 3–5%-os jövedelem és tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, eszközök és piacok diverzifikált halmazába befektetve világszerte.” 

A befektetési politika változása 

A Hatálybalépés napjától az Alap befektetési politikája az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 

„Az Alap a Befektetéskezelő értékelési rendszere alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint a 30% MSCI AC World Index (USD), a 40% Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (USD) és a 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) 
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.” 

Változás a referenciaértékben 

A Hatálybalépés napjától a referenciaértékről szóló fejezet az alábbiról: 

„Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – évente 5%-os jövedelem és 
tőkenövekedés biztosítása – és az alap célként megjelölt évi 5–7% volatilitásával szemben kell 
értékelni. 
Azért ezt a jövedelem- és volatilitás értéket jelölték meg célként, mert a Befektetéskezelő olyan 
stratégiákat használ, melyek célja a befektetési célkitűzésben meghatározott jövedelem szintjének 
biztosítása.” 

a következőre módosul:  

Referenciaérték 

„Az Alap teljesítményét a célként megjelölt éves 3–5%-os bevétellel összehasonlítva kell értékelni. Az 
Alap volatilitását a 30% MSCI AC World Index (USD), a 40% Barclays Global Aggregate Corporate 
Bond Index (USD) és a 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD) indexekkel kell 
összehasonlítani. Az összehasonlító referenciaérték csak volatilitás-összehasonlítás céljából van 
feltüntetve, és nincs semmilyen hatása arra, hogy a Befektetéskezelő hogyan fekteti be az Alap 
eszközeit. Az Alap befektetési univerzuma és az összehasonlító referenciaindex összetevői 
várhatóan csak korlátozott mértékben fedik át egymást. A Befektetéskezelő saját belátása szerint 
fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az Alap portfóliója és 
teljesítménye mennyiben térhet el az összehasonlító referenciaértéktől. A Befektetéskezelő az 
összehasonlító referenciaértékben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet. 
Azért erre az összehasonlító referenciaértékre esett a választás, mert a Befektetéskezelő szerint az 
Alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve a referenciaérték a volatilitás 
szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot ad. A referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe 
az Alap környezetvédelmi és társadalmi jellemzőit, sem a fenntartható célkitűzését (amelyik az adott 
esetben értelmezhető).” 
 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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SFDR fenntarthatósági kritériumok  

A Hatálybalépés napjától a Társaság tájékoztatójában szereplő Alap adatai az alábbi szakasszal egészülnek 
ki annak részletezése érdekében, hogy hogyan kívánja az Alap a fenntarthatósági kritériumokat a 
befektetési politikájába integrálni: 

„Fenntarthatósági kritériumok 

Az Alap részére történő befektetések kiválasztásánál a Befektetéskezelő vállalatirányítási és 
fenntarthatósági kritériumokat alkalmaz. A befektetési univerzum értékelése több saját eszközzel, 
továbbá külső minősítő szolgáltatások igénybevételével történik. 

A Befektetéskezelő különböző környezetvédelmi, társadalmi és irányítási mutatókra nézve értékeli a 
vállalatokat, olyan témákat figyelembe véve, mint a klímaváltozás, a környezetvédelmi teljesítmény, 
a munkaügyi normák vagy az igazgatóság összetétele. A Befektetéskezelő a teljes ESG-pontszám 
figyelembe vételével dönt az egyes befektetések felvételéről. Az Alap többeszközös jellegéből 
eredően az Alap eszközallokációjának bemenő adataként a Befektetéskezelő az eszközosztályokra 
nézve elemzi az ESG-pontszámokat. A Befektetéskezelő azokat a befektetéseket választhatja, 
amelyek megítélése szerint úgy járulnak hozzá egy vagy több környezetvédelmi vagy társadalmi 
célkitűzéshez, hogy bármely más környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzés vonatkozásában nem 
okoznak jelentős hátrányt.   

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 

- 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.” 

Az osztalékfizetési politika változása 

Az osztalékfizetési politika változásai által érintett részvényosztályok részletes ismertetése a jelen levél 
mellékletében található.  A változás a Hatálybalépés napjától esedékes osztalékfizetéssel lép hatályba, és 
minden azt követő osztalékfizetésre érvényes. A részvényosztályok osztalékfizetési gyakorisága nem 
változik. 

A Társaság tájékoztatójában leírtak szerint időszakosan felülvizsgáljuk a rögzített osztalékkal rendelkező 
részvényosztályokat, és fenntartjuk az esetleges módosítás jogát. Például ha a bevétel a levonások után 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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nagyobb, mint a cél rögzített osztalék, akkor dönthetünk a nagyobb összeg felosztásáról. Hasonlóképpen, a 
cél rögzített osztaléknál alacsonyabb összeg osztalékként való jóváhagyásáról is dönthetünk. 

A részvényosztállyal kapcsolatos díjak változatlanok maradnak, a jelen változtatásokhoz kapcsolódó 
költségeket pedig – beleértve a szabályozói költségeket és a részvénytulajdonosokkal való kommunikáció 
költségeit – a Schroder Investment Management (Europe) S.A. viseli, amely a Társaság alapkezelő társasága. 

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. 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. 

Ha kérdése van, vagy további tájékoztatást szeretne kapni a Schroders termékeiről, akkor látogasson el a 
www.schroders.com oldalra, vagy 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 USD LU0757359368 

A Hozamfizető USD LU0757359954 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0757359525 

A1 Hozamfizető USD LU0757360028 

B Hozamfelhalmozó USD LU0757359798 

B Hozamfizető USD LU0757360291 

C Hozamfelhalmozó USD LU0757359871 

C Hozamfizető USD LU0757360374 

I Hozamfelhalmozó USD LU0798851183 

I Hozamfizető USD LU0879621992 

IZ Hozamfelhalmozó USD LU1806361371 

J Hozamfizető USD LU0924044398 

X Hozamfizető USD LU1476609109 

A Hozamfizető AUD fedezett LU0911024122 

C Hozamfizető CHF fedezett  LU0908639247 

A Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0757360457 

A Hozamfizető EUR fedezett LU0757360960 

A1 Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0757360531 

A1 Hozamfizető EUR fedezett LU0757361000 

B Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0757360614 

B Hozamfizető EUR fedezett LU0757361182 

C Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0757360705 

C Hozamfizető EUR fedezett LU0757361265 

Z Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0966867227 
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Z Hozamfizető EUR fedezett LU0966867490 

A Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0903425840 

A Hozamfizető GBP fedezett LU0910996080 

C Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0837757185 

I Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU1365049169 

Z Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0966867144 

A Hozamfelhalmozó HKD LU0894485498 

A Hozamfizető HKD LU0894486033 

A Hozamfizető NOK fedezett LU1252709727 

A1 Hozamfelhalmozó PLN fedezett  LU1262172189 

A1 Hozamfizető PLN fedezett LU1273673373 

A Hozamfizető RMB fedezett  LU0924045015 

A Hozamfelhalmozó SEK fedezett  LU1252709990 

A Hozamfizető SEK fedezett LU1252710493 

C Hozamfelhalmozó SEK fedezett LU1725193939 

A Hozamfizető SGD LU1188199696 

A Hozamfelhalmozó SGD LU0960925559 

A Hozamfizető SGD fedezett LU0879622024 

A Hozamfelhalmozó SGD fedezett LU0960925393 
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A Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income osztalékfizetési politikájának változásával érintett részvényosztályok listája. 

Alap Részvényosztály 
Részvényosztály 

devizaneme 

Jelenlegi 
osztalékfizetési politika 

éves szinten 

Jövőbeli 
osztalékfizetési 

politika éves szinten 
ISIN-kód 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Hozamfizető (QF) CHF fedezett 5,00%, kifizetés 
negyedévente 

3,50%, kifizetés 
negyedévente 

LU0908639247 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) GBP fedezett 5,00%, kifizetés havonta 4,00%, kifizetés havonta LU0910996080 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (QF) NOK fedezett 5,00%, kifizetés 

negyedévente 
4,00%, kifizetés 
negyedévente 

LU1252709727 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (QF) SEK fedezett 5,00%, kifizetés 
negyedévente 

4,00%, kifizetés 
negyedévente 

LU1252710493 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MFC)* AUD fedezett 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0911024122 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) CNY fedezett 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0924045015 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) HKD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0894486033 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) SGD fedezett 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0879622024 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) SGD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU1188199696 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0757359954 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Hozamfizető (QF) PLN fedezett 5,00%, kifizetés 

negyedévente 
4,50%, kifizetés 
negyedévente 

LU1273673373 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0757360028 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0757360291 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0757360374 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0879621992 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU0924044398 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income X hozamfizető (MF) USD 5,00%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta LU1476609109 

 
* Az osztalékfizetésre esetenként érvényes prémiumra vagy diszkontra vonatkozik. A kifizetések tartalmazhatnak prémiumot is, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába magasabb, mint 
az alapdeviza referencia-kamatlába. Ebből következően, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába alacsonyabb, mint az alapdeviza referencia-kamatlába, az osztalékot csökkenteni is 
lehet. A prémium vagy diszkont mértékét a kamatlábak különbsége határozza meg, ezek nem részei az alap befektetési célkitűzésének vagy befektetési politikájának. 
 


