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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Multi-Asset Balanced (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 16-án (a „Hatálybalépés napja”) módosul az 
Alap befektetési célkitűzése, a célként megjelölt referenciaértéket eltávolítjuk, és bevezetünk egy 
összehasonlító referenciaértéket.  

Előzmények és magyarázat 

Egy áttekintést követően úgy döntöttünk, hogy módosítjuk az Alap befektetési célkitűzését. Ehhez 
eltávolítjuk az Alap célként megjelölt referenciaértékét és célként megjelölt volatilitását. Véleményünk 
szerint ezek a módosítások megfelelnek a befektetők elvárásainak, és biztosítják, hogy az Alap 
versenyképes maradjon a társaival szemben. 

Továbbá az ügyfelek visszajelzése arra utal, hogy az Alapot általában az Morningstar EUR Cautious 
Allocation – Global Category indexszel hasonlítják össze. Ennek eredményeként az Alap ezt az indexet fogja 
hivatalos összehasonlító értékként kezelni. 

A befektetési célkitűzés megváltozása 

A Hatálybalépés napjától az Alap befektetési célkitűzése az alábbiról: 

„Az Alap célja a 3 hónapos Euribor +3%-os értéket (vagy egy alternatív kamatlábat) meghaladó évenkénti 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása előtt* egy három–ötéves időszak alatt, eszközök és 
piacok diverzifikált halmazába befektetve világszerte. Az Alap évi 4–7% volatilitás biztosítására törekszik (ez 
annak mérőszáma, mennyit változnak az Alap hozamai egy év során). Az Alap célja az emelkedő árfolyamú 
piacokban való részesedés, miközben arra törekszik, hogy a veszteséget az alap értékének maximum 10%-
ára korlátozza egy 12 hónapos görgetett időszak alatt. A veszteségek korlátozása nem garantálható.” 

a következőre módosul: 

„Az Alap célja tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, eszközök és piacok diverzifikált halmazába befektetve világszerte.” 

Összehasonlító referenciaérték 

A Hatálybalépés napjától a Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category lesz az Alap 
összehasonlító értéke. 

A módosításoknak az Alap kockázat/nyereség profiljára gyakorolt hatása nem számottevő. 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) és díjai 
változatlanok maradnak.  
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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 változtatások 
hatálybalépése előtt, ezt a 2022. augusztus 15-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti. Kérjük, 
gondoskodjon róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen az HSBC 
Continental Europe luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság 
tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az 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 
fent megadott üzletkötési határidő előtt eljussanak az HSBC-hez. 

Az Alaphoz tartozó frissített kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (KIID), valamint az 
Alap Tájékoztatója a www.schroders.lu oldalon érhetőek el. 

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. 

Tisztelettel: 
 

Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változások által érintett Részvényosztályok ISIN-kódjai: 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0776414087 

A Hozamfizető EUR LU0776414756 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0776414160 

A1 Hozamfizető EUR LU0776414830 

A1 Hozamfizető EUR LU2419419499 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0776414244 

B Hozamfizető EUR LU0776414913 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0776414327 

C Hozamfizető EUR LU1725192618 

I Hozamfelhalmozó EUR LU0776414590 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016217049 

A Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU0776415050 

C Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU0776415134 

I Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU1056829721 

A1 Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0776415217 

A Hozamfelhalmozó NOK fedezett LU1252709214 

A Hozamfelhalmozó SEK fedezett LU0776415308 

C Hozamfelhalmozó USD fedezett  LU0776415563 

 


