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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet („SFDR”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 
tájékoztatójában szereplő egyes alapok (az „Alapok”) befektetési célkitűzése és politikája 2022. szeptember 
1-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) módosul. E levél függeléke tartalmazza az érintett Alapok teljes 
listáját. 

A Hatálybalépés napjától kezdve az SFDR 8. cikke értelmében minden 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. A módosítások teljes részletei megtekinthetők az alábbi hivatkozáson: 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

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

A jelen módosításokat követően az Alapok befektetési stílusában, befektetési filozófiájában, befektetési 
stratégiájában, illetve a működésében és/vagy az Alapok kezelésének módjában nem történik egyéb 
módosítás. 

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása 

Reméljük, hogy a változtatások után is az Alap(ok)  befektetője marad, de ha vissza szeretné váltani az 
Alap(ok)ban  tartott befektetéseit, vagy át szeretné azokat váltani a Társaság valamely másik részalapjába a 
változtatások hatálybalépése előtt, ezt a 2022. augusztus 30-i üzletkötési határidőig (2022. augusztus 24. a 
Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income Alap esetében) 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. 
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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 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 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

A fenti Alapok módosításainak teljes részletei a Hatálybalépés napjától megtekinthetők az alábbi 
hivatkozáson: https://www.schroders.com/hu/hu/professional-investor/alapok/alapokra-vonatkozo-
ertesitesek  
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