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Tisztelt Részvénytulajdonos 

Fontos változások a transzferügynöki tevékenységeinkben 

A közelmúltban elvégeztük a Schroders csoporton belüli transzferügynöki tevékenységek átfogó 
felülvizsgálatát. Ennek eredményeképp úgy döntöttünk, hogy a transzferügynöki tevékenységeinket 
átruházzuk a HSBC France luxemburgi fiókjára („HSBC”). 

A HSBC már több éve stratégiai partnere a Schrodersnek, és az alapokhoz kapcsolódó számos egyéb 
szolgáltatást nyújt. Ez a döntés kiterjeszti a HSBC-vel fennálló partnerségünket az alapokkal kapcsolatos 
globális adminisztrációs szolgáltatásainkra. A cél az, hogy egységesebben kezeljük a szolgáltatásainkat, ami 
végső soron további értéket nyújt ügyfeleink számára. 

A Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) – az azon alapo(ka)t kezelő társaság, 
amely(ek)be Ön befektetett – 2019. július 1-jei hatállyal ruházza át a transzferügynöki tevékenységeket a 
HSBC-re. A HSBC a Schroders Adatvédelmi szabályzatában meghatározottakkal megegyező feltételek 
szerint dolgozza fel az Ön személyes adatait. Az Adatvédelmi szabályzat a következő weboldalon tekinthető 
meg: www.schroders.com/en/privacy-policy. 

A transzferügynöki tevékenységek átruházása nem érinti az alapok befektetéskezelését, díjstruktúráját, sem 
az Ön befektetési jegyekre vonatkozó tulajdonjogát, tehát ez a levél csupán tájékoztató jellegű. Önnek 
semmilyen teendője nincs e levéllel kapcsolatban. Az említett változás költségeit – beleértve a szabályozói 
költségeket és a részvénytulajdonosokkal való kommunikáció költségeit – nem a befektetők viselik. 

Július 1-jei hatállyal a kapcsolattartási adataink a következőkre változnak: 
 
Postacím: HSBC France, Luxembourg branch 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxembourg 
 

Telefonszám: +352 404646500 
Fax: +352 26378977 

 
A jelenlegi elektronikus kereskedési csatornák nem változnak meg az említett változás következtében. 
 
A tevékenységek átruházásával kapcsolatos további információk a weboldalunkon találhatók: 
www.schroders.lu 
 
  

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
http://www.schroders.lu/


2/2. oldal 

Ha kérdése van, vagy további információt szeretne kapni a Schroders termékeiről, akkor keresse fel a 
Schroders helyi irodáját, szokásos pénzügyi tanácsadóját, vagy vegye fel a kapcsolatot a Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. társasággal a (+352) 341 342 212 telefonszámon / 
europeclientservices@schroders.com. 
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