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2022. július 13. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Japan DGF (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 22-én (a „Hatálybalépés napja”) az Alap 
Üzletkötési határideje és Elszámolási időszakai megváltoznak.  

Ennek eredményeként az Alap Jegyzési és Visszaváltási eljárásainak Üzletkötési határidejét és Elszámolási 
időszakait egyértelműsítjük és részletesen ismertetjük a továbbiakban, illetve úgy módosítjuk őket, hogy 
tükrözzék a TA-rendszer változását. Fontos megjegyezni, hogy nem módosul lényegesen az, hogy hány nap 
telik el aközött, hogy a befektető utasítást ad a jegyzésre vagy a visszaváltásra, illetve nem módosul 
jelentősen az elszámolási időszak, valamint a befektető által kapott ár sem. 

Az üzletkötési határidő változása 

A Hatálybalépés napján az Üzletkötés határideje az alábbiról: 

„Az előző kereskedési napon luxemburgi idő szerint 13:00 óra” 

a következőre módosul: 

„A kereskedési napon luxemburgi idő szerint 13:00 óra”  

Az elszámolási időszakok változása 

A Hatálybalépés napjától az Elszámolási időszakok az alábbiról: 

„A jegyzési eljárás esetén a vonatkozó kereskedési naptól számított 2 munkanap 
A visszaváltási eljárás esetén a vonatkozó kereskedési naptól számított 4 munkanap” 

a következőre módosulnak: 

„A jegyzési eljárás esetén a vonatkozó kereskedési naptól számított 3 munkanap 
A visszaváltási eljárás esetén a vonatkozó kereskedési naptól számított 5 munkanap” 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) és díjai 
változatlanok maradnak. 

A fent említett módosítás által érintett részvényosztályok listáját a levél Mellékletében találja.  

Azt tanácsoljuk a részvényeseknek, hogy olvassák el a Társaság 2022. januári vízumbélyegzett 
tájékoztatóját, amely a következő oldalon található: www.schroders.lu. Ennek segítségével jobban 
megérthetik az Alap kereskedési feltételeit. 

 

http://www.schroders.lu/
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Kereskedésmentes nap 

A tájékoztató közléseinek egyértelműsítésén felül azt is közölni szeretnénk Önnel, hogy a TA-rendszer 
módosításának elősegítése érdekében a Társaság igazgatótanácsa 2022. augusztus 19-ét 
kereskedésmentes napnak nyilvánítja. Ennek következményeként az új és meglévő befektetők 2022. 
augusztus 18-án a releváns üzletkötési határidőt követően nem tudnak jegyezni és visszaváltani az Alapban, 
vagy a befektetéseiket átváltani az Alapba, egészen a Hatálybalépés napjának releváns üzletkötési 
határidejéig. Az Alap által fogadott ügyletek az alábbi táblázatban szereplő releváns dátumoknak 
megfelelően kerülnek végrehajtásra. 

Ügylet fogadása Kereskedési/Értékelési pont 

Legkésőbb 2022. augusztus 18. 13:00-ig 2022. augusztus 19. 

2022. augusztus 18. 13:00 után, de a Hatálybalépés 
napján legkésőbb 13.00-ig 

Hatálybalépés napja 

A Hatálybalépés napján 13:00 után, de legkésőbb 
2022. augusztus 23. 13:00-ig 

2022. augusztus 23. 

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 
Hatálybalépés napja előtt, azt a 2022. augusztus 18-i üzletkötési határidővel bezárólag 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. 

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 változás által érintett Részvényosztályok ISIN-kódjai: 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

C Hozamfelhalmozó JPY LU0776415647 

I Hozamfelhalmozó JPY LU0776415720 

IZ Hozamfelhalmozó JPY LU2016219334 

X Hozamfelhalmozó JPY LU0818036765 

X Hozamfizető JPY LU1188199779 

 


