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2022. július 12. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Hong Kong Dollar Bond (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 16-án (a „Hatálybalépés napja”) eltávolítjuk az 
Alap célként megjelölt referenciaértékét az Alap befektetési célkitűzéséből. 

Emellett frissítettük a befektetési politikát, tisztázva, hogy az Alap befektetési szintű vagy befektetési 
szintnél alacsonyabb hitelminősítésű értékpapírokba is befektethet. Az Alap azonban arra törekszik, hogy a 
befektetési fokozattal egyenértékű átlagos hitelminőséget érjen el. 

Előzmények és magyarázat 

A Hatálybalépés napjától referenciaértékek szempontjából agnosztikus stratégiát vesz fel, és ennek 
eredményeként eltávolítjuk a célként megjelölt referenciaértéket a befektetési célkitűzésből.  

Mivel az Alap közvetett kitettséggel rendelkezik befektetési szintnél alacsonyabb minősítésű kötvények 
iránt, frissítettük a befektetési politikát, hogy ezt tükrözze.  

A célként megjelölt referenciaérték eltávolítása és a befektetési célkitűzés megváltozása 

A Hatálybalépés napjától a befektetési célkitűzés az alábbiról: 

„Az Alap célja az 50% 3 havi HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy három–ötéves időszak alatt, hongkongi 
dollárban denominált rögzített és változó kamatozású értékpapírokba befektetve.” 

a következőre módosul: 

„Az Alap célja tőkenövekedés és jövedelem biztosítása egy három–ötéves időszak alatt, hongkongi 
dollárban denominált rögzített és lebegő kamatozású értékpapírokba történő befektetéssel.” 

A befektetési politika frissítése 

Az Alap befektetési politikája a következő szöveggel egészül ki: 

„Az Alap befektethet befektetési szintű vagy a befektetési szintnél alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba, és egy átlagos, a befektetési szinttel egyenértékű hitelminőség elérésére törekszik (a 
Standard & Poor's vagy más hitelminősítő ügynökségek ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, illetve a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények 
esetében).” 

A módosításoknak az Alap kockázat/nyereség profiljára gyakorolt hatása nem számottevő. 
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Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) és díjai 
változatlanok maradnak. 

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 15-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. 

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  HKD LU0149525270 

A Hozamfizető HKD LU0149524976 

A1 Hozamfelhalmozó HKD LU0149539909 

C Hozamfelhalmozó HKD LU0149525437 

I Hozamfelhalmozó HKD LU0314607192 

IZ Hozamfelhalmozó HKD LU2016218799 

 

 


