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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Multi Credit (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 16-án (a „Hatálybalépés napja”) az Alap úgy 
módosítja a stratégiáját, hogy javítsa fenntarthatósági jellemzőit. Az Alap neve, befektetési célkitűzése és 
befektetési politikája módosul, hogy ezt tükrözze.  

Előzmények és magyarázat 

A Hatálybalépés napján az Alap javítja befektetési folyamata fenntarthatósági tényezőit, hogy strukturális 
fenntarthatósági témákat és szűréseket vezessen be annak érdekében, hogy a példaszerű vállalatokat olyan 
kibocsátókba való befektetésekkel ötvözze, amelyek jó vagy javuló fenntarthatósági értékeket mutatnak. Az 
Alap kötelező érvényű környezeti és/vagy társadalmi jellemzője1 (a Befektetéskezelő értékelési rendszere 
alapján magasabb átlagos fenntarthatósági pontszám fenntartása, mint a Bloomberg Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged index) nem módosul.  

A következő változtatásokat hajtjuk végre az Alapban, hogy tükrözze ezt a módosított befektetési stratégiát: 

Névváltozás 

A Hatálybalépés napjától az Alap neve a következőre változik: Schroder International Selection Fund – 
Sustainable Global Multi Credit.  

A befektetési célkitűzés és politika változása 

A Hatálybalépés napjától az Alap a Társaság tájékoztatójában szereplő adatai az alábbiak szerint 
módosulnak: 

- Módosul a befektetési célkitűzés és politika, hogy tükrözze az Alap kifejezett fókuszát az olyan 
befektetésekre, amelyek megfelelnek a Befektetéskezelő szélesebb körű fenntarthatósági 
kritériumainak; és 

- A tájékoztató Alap jellemzői című szakaszában kiegészítésre kerül a „Fenntarthatósági 
kritériumok” című szakasz, hogy részletezze az Alap új megközelítését és a fenntarthatósági 
kritériumok befektetéskezelő általi alkalmazását, amikor kiválasztja az Alap befektetéseit. 

Az Alap módosításainak teljes részletei megtekinthetők az 1. mellékletben. 

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

 
1Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelete („SFDR”) 8. cikkének értelmében. 
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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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1. melléklet 

Az új szöveg aláhúzottan szerepel 

Az Alappal kapcsolatos jelenlegi közzétételek Az Alappal kapcsolatos módosított közzétételek 

Befektetési célkitűzés: 

Az Alap célja a Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged index értékét 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak alatt, 
rögzített és változó kamatozású értékpapírokba 
befektetve. 

 
Befektetési politika: 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát a világ bármely részén működő (a 
feltörekvő piaci országokat is beleértve) 
kormányzatok, kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott befektetési 
minősítésű és befektetési minősítésnél alacsonyabb 
minősítésű rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek 50%-át meghaladó mértékben 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítésű értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a Schroders 
vélelmezett minősítése alapján a nem minősített 
kötvények esetében); 

- az eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközfedezetű 
és jelzálog-fedezetű értékpapírokba; és 

- az eszközeinek legfeljebb 30%-át átváltoztatható 
kötvényekbe, az eszközeinek legfeljebb 10%-áig 
ideértve a feltételhez kötött átváltoztatható 
kötvényeket is (CoCo-k). 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti 
más értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és pénzeszközöket tarthat 
(az I. mellékletben szereplő korlátozásoknak 
megfelelően). 

Befektetési célkitűzés: 

Az Alap célja a Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged index értékét 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak alatt, 
rögzített és változó kamatozású értékpapírokba 
befektetve, amelyek megfelelnek a Befektetéskezelő 
fenntarthatósági kritériumainak. 

Befektetési politika: 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát a világ bármely részén működő (a 
feltörekvő piaci országokat is beleértve) 
kormányzatok, kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott befektetési 
minősítésű és befektetési minősítésnél alacsonyabb 
minősítésű rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). 

Az Alap a befektetéskezelő értékelési rendszere 
alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint a Bloomberg Multiverse 
(TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési folyamattal 
kapcsolatban az Alap jellemzői című részben 
találhatók további részletek. 

Az Alap nem fektet be közvetlenül adott 
tevékenységekbe, iparágakba vagy kibocsátói 
csoportokba; lásd az Alap weboldalán található 
„Fenntarthatósággal kapcsolatos információk” című 
részt: www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Az Alap a befektetéskezelő értékelési kritériumai 
alapján olyan vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal rendelkeznek 
(további részletekért lásd az Alap jellemzői című 
részt). 

A befektetéskezelő az Alap birtokában lévő 
vállalatokkal is kapcsolatba léphet a fenntarthatósági 
problémák területén megállapított hiányosságok 
megoldása érdekében. A befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletéről és az 
egyes vállalatokkal való kapcsolatba lépéséről a 
következő weboldalon található további információ: 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Az Alap származékos eszközökbe is befektethet 
annak érdekében, hogy hosszú vagy rövid kitettséget 
hozzon létre a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap származékos 
eszközöket is használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a befektetéskezelő értékelési rendszere 
alapján magasabb átlagos fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn, mint a Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged 
index. Az ennek elérésére alkalmazott befektetési 
folyamattal kapcsolatban az Alap jellemzői című 
részben találhatók további részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be a korlátozásokat 
meghaladó adott tevékenységekbe, iparágakba vagy 
kibocsátói csoportokba; lásd az Alap weboldalán 
található „Fenntarthatósággal kapcsolatos 
információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Referenciaérték: 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt 
referenciaértékkel – Bloomberg Barclays Multiverse 
(TR) ex Treasury A+ – B- USA dollár fedezetű index 
értékével – szemben kell értékelni. Az Alap 
befektetési univerzuma és a cél-referenciaérték 
összetevői várhatóan számottevően átfedik egymást. 
A Befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az Alap portfóliója és 
teljesítménye mennyiben térhet el a cél-
referenciaértéktől. A befektetéskezelő a 
referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy 
szektorokba is befektet bizonyos befektetési 
lehetőségek kihasználása érdekében. A z index 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek 50%-át meghaladó mértékben 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítésű értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a Schroders 
vélelmezett minősítése alapján a nem minősített 
kötvények esetében); 

- az eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközfedezetű 
és jelzálog-fedezetű értékpapírokba; és 

- az eszközeinek legfeljebb 30%-át átváltoztatható 
kötvényekbe, az eszközeinek legfeljebb 10%-áig 
ideértve a feltételhez kötött átváltoztatható 
kötvényeket is (CoCo-k). 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti 
más értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós utalványokba és 
pénzpiaci befektetésekbe, és pénzeszközöket tarthat 
(az I. mellékletben szereplő korlátozásoknak 
megfelelően). 

Az Alap származékos eszközökbe is befektethet 
annak érdekében, hogy hosszú vagy rövid kitettséget 
hozzon létre a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap származékos 
eszközöket is használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

 

Referenciaérték: 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt 
referenciaértékkel – Bloomberg Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ – B- USA dollár fedezetű index értékével 
– szemben kell értékelni. Az Alap befektetési 
univerzuma és a cél-referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik egymást. A 
Befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak mértékére 
vonatkozóan, hogy az Alap portfóliója és 
teljesítménye mennyiben térhet el a cél-
referenciaértéktől. A befektetéskezelő a 
referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy 
szektorokba is befektet bizonyos befektetési 
lehetőségek kihasználása érdekében. A z index 
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személyre szabott referenciaérték, amelyet azért 
választottunk, mert pontosabb befektetési 
univerzumot biztosít a teljesítmény 
összehasonlításához. Ez egy koncentrált hitelalap, 
ezért az index nem tartalmaz államkötvényeket, 
amelyek pedig általában részét képezik az átfogó 
piaci indexeknek. A referenciaindex az A+ és B- 
minősítés közötti vállalati kötvényeket tartalmaz, 
ugyanis az index az AAA, AA és CCC, valamint az 
ennél alacsonyabb minősítésű értékpapírokat sem 
tartalmazza. Az index fedezett, de fedezet nélküli 
alapon a helyi devizák nem tartoznak bele. A 
referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe az alap 
környezeti és társadalmi jellemzőit vagy 
fenntarthatósági célját (adott esetben). Azért erre a 
cél-referenciaértékre esett a választás, mert jól 
tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az 
Alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket 
jelent az Alap által biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 

Az Alap jellemzői: 

Fenntarthatósági kritériumok 

Az Alap részére történő befektetések kiválasztásánál 
a befektetéskezelő irányítási és fenntarthatósági 
kritériumokat alkalmaz. 

A stratégia célja, hogy azonosítsa azokat a 
kibocsátókat, amelyek jó vagy javuló 
fenntarthatósági adatokkal rendelkeznek, és azokat, 
amelyek magas összegeket fordítanak a környezetre 
és a társadalomra. Ennek részét képezik az alábbiak: 

- az olyan kibocsátók kizárása, amelyek működése 
a befektetéskezelő megítélése szerint jelentős 
éghajlati károkat okoz 

- és indokolatlan társadalmi költségekkel jár; 

- az olyan kibocsátók bevonása, amelyek láthatóan 
stabil és javuló fenntarthatósági pályát követnek, 
valamint amelyek hatékony irányításról tesznek 
tanúbizonyságot a befektetéskezelő 
fenntarthatóság-értékelési módszertana alapján. 

Az egyes vállalatok alkalmazásának célja a 
befektetéskezelő részéről lehet továbbá az 
átláthatóság, valamint az alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátással járó, felelős társadalmi magatartást 
tanúsító, a fenntartható növekedés és az alfa 
generáció támogatását célzó körforgásos 
gazdaságba való átmenet ösztönzése. 

Az elemzés elvégzéséhez felhasznált elsődleges 
adatforrások a befektetéskezelő saját eszközei és 
kutatása, harmadik felek kutatásai, civil szervezetek 

személyre szabott referenciaérték, amelyet azért 
választottunk, mert pontosabb befektetési 
univerzumot biztosít a teljesítmény 
összehasonlításához. Ez egy koncentrált hitelalap, 
ezért az index nem tartalmaz államkötvényeket, 
amelyek pedig általában részét képezik az átfogó 
piaci indexeknek. A referenciaindex az A+ és B- 
minősítés közötti vállalati kötvényeket tartalmaz, 
ugyanis az index az AAA, AA és CCC, valamint az 
ennél alacsonyabb minősítésű értékpapírokat sem 
tartalmazza. Az index fedezett, de fedezet nélküli 
alapon a helyi devizák nem tartoznak bele. A 
referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe az alap 
környezeti és társadalmi jellemzőit vagy 
fenntarthatósági célját (adott esetben). Azért erre a 
cél-referenciaértékre esett a választás, mert jól 
tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az 
Alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket 
jelent az Alap által biztosítani kívánt hozam 
tekintetében. 

Az Alap jellemzői: 

Fenntarthatósági kritériumok 

Az Alap részére történő befektetések kiválasztásánál 
a befektetéskezelő fenntarthatósági kritériumokat 
alkalmaz. 

A stratégia strukturális fenntarthatósági témák és 
szűrések alkalmazásával a példaszerű vállalatokat 
olyan kibocsátókba való befektetésekkel ötvözi, 
amelyek jó vagy javuló fenntarthatósági értékeket 
mutatnak. Ennek eléréséhez: 

- kizárja azokat a kibocsátókat, amelyek működése 
a befektetéskezelő megítélése szerint a 
környezetre nézve károsak, társadalmi 
szempontból költségesek, sértik az emberi 
jogokat, és/vagy amelyeknél súlyos 
kötelességmulasztás jelenik meg; 

- bevonja az olyan kibocsátókat, amelyek iparági 
társaikhoz képest láthatóan stabil és javuló 
fenntarthatósági pályát követnek, valamint 
amelyek hatékony irányításról tesznek 
tanúbizonyságot a befektetéskezelő 
fenntarthatóság-értékelési módszertana alapján. 
A kiválasztási folyamat részeként a 
befektetéskezelő a vállalatok fenntarthatósági 
témák iránti elkötelezettségét is figyelembe veszi, 
pl. a klímaváltozás mérséklését, a gazdasági 
integrációt, valamint az egészséget és jóllétet.  

A zöld-, a társadalmi és/vagy a fenntarthatósági célú 
kötvények kiválasztása a kibocsátó átlagos 
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jelentései és szakértői hálózatok. A befektetéskezelő 
saját elemzést is végez a vállalatok által 
rendelkezésre bocsátott, nyilvánosan elérhető 
információkat, például vállalati fenntarthatósági 
jelentésekben és más vonatkozó vállalati anyagokban 
közzétett információkat felhasználva. 

A befektetéskezelő fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről és az egyes vállalatokkal való 
kapcsolatba lépéséről a következő weboldalon 
található további információ: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

A befektetéskezelő garantálja, hogy az Alap 
portfóliójában lévő, 

- rögzített és változó kamatozású, befektetési 
minősítésű hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok és pénzpiaci eszközök; fejlett 
országok által kibocsátott állampapírok; és fejlett 
országokban bejegyzett nagyvállalatok által 
kibocsátott részvények legalább 90%-át; valamint 

- rögzített és változó kamatozású, magas hozamú 
hitelminősítéssel rendelkező értékpapírok és 
pénzpiaci eszközök; feltörekvő országok által 
kibocsátott államadósság; feltörekvő 
országokban bejegyzett nagyvállalatok által 
kibocsátott részvények; kis- és középvállalatok 
által kibocsátott részvények legalább 75%-át 

értékeli a fenntarthatósági kritériumok alapján. A 
vizsgálat vonatkozásában kisvállalatnak minősülnek 
azok a vállalatok, amelyek piaci kapitalizációja 
5 milliárd euró alatt van, középvállalatnak azok, 
amelyeké 5 és 10 milliárd euró között van, 
nagyvállalatnak pedig azok, amelyeké 10 milliárd 
euró felett van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenntarthatósági szempontú értékelésével, a 
bevételfelhasználás és a kötvény céljait érintően a 
várható hatás elemzésével jár együtt. A zöldkötvény 
olyan rögzített vagy változó kamatozású értékpapír, 
amely valamilyen környezeti célkitűzést finanszíroz. A 
társadalmi célú kötvény olyan rögzített vagy változó 
kamatozású értékpapír, amely valamilyen társadalmi 
célkitűzést finanszíroz. A fenntarthatósági célú 
kötvény olyan rögzített vagy változó kamatozású 
értékpapír, amely környezeti és társadalmi 
célkitűzéseket egyaránt finanszíroz. 

Az egyes vállalatok alkalmazásának célja a 
befektetéskezelő részéről lehet továbbá az 
átláthatóság, valamint az alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátással járó, felelős társadalmi magatartást 
tanúsító, a fenntartható növekedés és az alfa 
generáció támogatását célzó körforgásos 
gazdaságba való átmenet ösztönzése. 

Az elemzés elvégzéséhez felhasznált elsődleges 
adatforrások a Schroders saját fenntarthatósági 
eszközei és kutatása, valamint harmadik felek 
befektetéskezelő számára biztosított kutatásai, civil 
szervezetek jelentései és szakértői hálózatok. A 
befektetéskezelő a saját elemzéséhez emellett a 
vállalatok által rendelkezésre bocsátott 
információkat, például vállalati fenntarthatósági 
jelentésekben és más vonatkozó vállalati anyagokban 
közzétett információkat is felhasznál. 

A befektetéskezelő fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről és az egyes vállalatokkal való 
kapcsolatba lépéséről a következő weboldalon 
található további információ: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

A befektetéskezelő garantálja, hogy az Alap 
portfóliójában lévő vállalatok legalább 90%-át 
értékeli a fenntarthatósági kritériumok alapján. A 
fenntarthatósági kritériumok alkalmazásának 
eredményeképpen az Alap potenciális befektetési 
univerzumának legalább 20%-át kizárják a 
befektetések választékából. 

A vizsgálat vonatkozásában a potenciális befektetési 
univerzum az a központi univerzum, amelyet azon 
kibocsátók alkotnak, amelyeket a befektetéskezelő a 
fenntarthatósági kritériumok alkalmazása előtt, a 
befektetési célkitűzés és politika egyéb 
korlátozásaival összhangban beválaszthatna az 
Alapba. Ezt az univerzumot a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott rögzített vagy 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
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Fenntarthatósági kockázati tényező: 

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel 
bír (az SFDR 8. cikke értelmében). Egy ilyen 
jellemzőkkel bíró Alap esetében előfordulhat, hogy 
ennek eredményeképpen a vállalatokkal, iparágakkal 
vagy ágazatokkal szembeni kitettsége korlátozott 
lesz, továbbá hogy az Alap lemond olyan befektetési 
lehetőségekről, amelyek nincsenek összhangban a 
befektetéskezelő által meghatározott 
fenntarthatósági kritériumaival. Tekintve, hogy a 
befektetők álláspontja különbözhet abban, hogy mit 
tekintenek fenntartható befektetésnek, előfordulhat, 
hogy az Alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek 
nem tükrözik az egyes befektetők vélekedését vagy 
értékeit. A fenntarthatósági kockázatokkal 
kapcsolatban tájékozódjon a II. mellékletből. 

változó kamatozású értékpapírok alkotják. Az 
univerzumnak azonban (ennek a vizsgálatnak a 
vonatkozásában) nem képezik részét a nyilvános 
vagy kvázinyilvános kibocsátók által kibocsátott 
rögzített vagy változó kamatozású értékpapírok. 

Fenntarthatósági kockázati tényező 

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel 
bír (az SFDR 8. cikke értelmében). Egy ilyen 
jellemzőkkel bíró Alap esetében előfordulhat, hogy 
ennek eredményeképpen a vállalatokkal, iparágakkal 
vagy ágazatokkal szembeni kitettsége korlátozott 
lesz, továbbá hogy az Alap lemond olyan befektetési 
lehetőségekről, amelyek nincsenek összhangban a 
befektetéskezelő által meghatározott 
fenntarthatósági kritériumaival. Tekintve, hogy a 
befektetők álláspontja különbözhet abban, hogy mit 
tekintenek fenntartható befektetésnek, előfordulhat, 
hogy az Alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek 
nem tükrözik az egyes befektetők vélekedését vagy 
értékeit. A fenntarthatósági kockázatokkal 
kapcsolatban tájékozódjon a II. mellékletből. 
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2. melléklet 

A változások által érintett Részvényosztályok ISIN-kódjai: 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU1406014032 

A Hozamfizető USD LU1406014206 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU1751208239 

A1 Hozamfizető USD LU1751208312 

C Hozamfelhalmozó USD LU1406014115 

C Hozamfizető USD LU1406014388 

A Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU1732477614 

C Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU1732477705 

A Hozamfelhalmozó EUR fedezett  LU1420362151 

A Hozamfizető EUR fedezett LU1420362409 

B Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU1476609448 

B Hozamfizető EUR fedezett LU1476609950 

C Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU1420362235 

C Hozamfizető EUR fedezett LU1420362581 

I Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU1420362318 

IZ Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU1614424700 

IZ Hozamfizető EUR fedezett LU2049716504 

I Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU1406015278 

IZ Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU2133140413 

A Hozamfelhalmozó NOK fedezett LU1644496967 

A1 Hozamfelhalmozó PLN fedezett LU1814678600 

A Hozamfelhalmozó SEK fedezett  LU1644498583 

 


