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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – US Small & Mid Cap Equity (az „Alap”) 

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

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 politika változása 

A Hatálybalépés napjától az Alap befektetési politikája – amely a Schroder International Selection Fund (a 
„Társaság”) tájékoztatójában megtalálható – az alábbiakkal egészül ki: 

 
„Az Alap a Befektetéskezelő értékelési kritériumai alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint az S&P Mid Cap 400 Lagged (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.” 

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: 
 

„Az Alap részére történő befektetések kiválasztásánál a Befektetéskezelő irányítási és 
fenntarthatósági kritériumokat alkalmaz.  
 
A befektetési univerzumba tartozó vállalatok értékelése irányítási, környezeti és társadalmi profiljuk 
alapján, számos tényező meghatározásával történik. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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A Befektetéskezelő minden potenciális befektetést átvilágításnak vet alá, amelynek – ha lehetséges – 
az adott vállalat felsővezetésével folytatott tárgyalás is a része. A Befektetéskezelő elemzi a 
vállalatok által rendelkezésre bocsátott információkat, például vállalati fenntarthatósági 
jelentésekben és más vonatkozó vállalati anyagokban közzétett információkat. A Befektetéskezelő 
megvizsgálja az egyéb közzétételeket is, beleértve a harmadik felek jelentéseit, valamint jellemzően 
kapcsolatba lép a vállalattal az értékelési folyamat során, és azt követően is, ha a vállalatot 
kiválasztják a portfólióba. 
 
Ezt az értékelést a Schroders saját fenntarthatósági eszközeivel szerzett mennyiségi elemzés egészíti 
ki. Az ilyen eszközök révén az elemzők összehasonlíthatják a vállalatokat a kiválasztott mutatók, 
saját vállalatértékelési pontszámaik vagy korrigált rangsoruk (méret, szektor vagy régió) alapján, 
rugalmasan elvégezve a vállalatspecifikus kiigazításokat, hogy tükrözzék részletes tudásukat.  
 
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.” 

Új összehasonlító referenciaérték 

Az Alapnak a Társaság tájékoztatójában részletezett adataiba egy új összehasonlító referenciaérték, az S&P 
Mid Cap 400 Lagged (Net TR) index került. Ennek értelmében az Alap teljesítményét a célként megjelölt 
referenciaértékkel – Russell 2500 Lagged (Net TR) index hozamának felülteljesítése – szemben kell értékelni 
és a Morningstar US Small-Cap Equity Category és az S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) indexszel kell 
összehasonlítani. 
 
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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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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 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 LU0205193047 

A Hozamfizető USD LU0205194284 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0205193989 

B Hozamfelhalmozó USD LU0205193559 

C Hozamfelhalmozó USD LU0205193807 

C Hozamfizető USD LU0205194367 

I Hozamfelhalmozó USD LU0205194011 

S Hozamfelhalmozó USD LU1041112381 

S Hozamfizető USD LU1041112548 

X Hozamfelhalmozó USD LU0607219986 

Z Hozamfelhalmozó USD LU1492834632 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0248178732 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0248177338 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0248178062 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0248177502 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU1614425186 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU0969112894 

A Hozamfelhalmozó EUR fedezett  LU0334663233 

A1 Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0334663589 

B Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0334663316 

C Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0334663407 

I Hozamfizető EUR fedezett LU0501221401 

Z Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0969112464 

 


