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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Diversified Growth (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 16-án (a „Hatálybalépés napja”) módosul az 
Alap befektetési célkitűzése és célként megjelölt referenciaértéke, valamint bizonyos részvényosztályok 
éves kezelési díja csökkentésre kerül. 

Előzmények és magyarázat 

Az Alapnak 2006-os indulása óta a Harmonizált fogyasztói árindex + 5% évente volt a célként megjelölt 
referenciaértéke. Azonban azóta változtak a piaci körülmények, a hozamok és a várt hozamok lefelé 
tendáltak, míg az infláció stabil maradt, és a közelmúltban nőni kezdett. Erre tekintettel az Alap jelenlegi 
célként megjelölt referenciaértékének elérése egyre nehezebbé vált ezzel a stratégiával az Alap kockázati 
profilján belül. Ennek megfelelően a Hatálybalépés napjával az Alap célként megjelölt referenciaértéke 3 
havi Euribor + 4,5% lesz évente. Úgy véljük, az új célként megjelölt referenciaérték lehetővé teszi, hogy az 
Alap fenntartható mértékű hozamot biztosítson.  

Továbbá, az árazás áttekintését követően úgy döntöttünk, hogy a Hatálybalépés napjával csökkentjük 
számos részvényosztály éves kezelési díját. 

A célként megjelölt referenciaérték módosulása és a befektetési célkitűzés megváltozása 

A Hatálybalépés napjától a célként megjelölt referenciaérték az alábbiról: 

„Harmonizált fogyasztói árindex + 5%” 

a következőre módosul: 

„3 havi Euribor + 4,5%” 

A Hatálybalépés napjától a befektetési célkitűzés az alábbiról: 

„Az Alap célja a Harmonizált fogyasztói árindex (HICP) +5% évenkénti tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy öt–hétéves időszak alatt, eszközök és piacok diverzifikált halmazába 
befektetve világszerte. Az Alap ugyanezen időszak alatt a globális részvények legfeljebb kétharmadának 
megfelelő volatilitás (ez annak mérőszáma, hogy mennyit változhatnak az alap hozamai egy év során) 
biztosítására törekszik.” 

a következőre módosul: 

Az Alap célja a 3 havi Euribor + 4,5% évenkénti tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása 
után egy öt–hétéves időszak alatt, eszközök és piacok diverzifikált halmazába befektetve világszerte. Az Alap 
ugyanezen időszak alatt a globális részvények legfeljebb kétharmadának megfelelő volatilitás (ez annak 
mérőszáma, hogy mennyit változhatnak az alap hozamai egy év során) biztosítására törekszik.” 



 
 
 

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. 

Az éves kezelési díj csökkentése 

A Hatálybalépés napjával az egyes részvényosztályok éves kezelési díja a következők szerint csökken: 

Részvényosztály Meglévő éves kezelési díj Új éves kezelési díj 

A 1,50% 1,25% 

A1 1,50% 1,25% 

B 1,50% 1,25% 

C 0,75% 0,625% 

D 1,50% 1,25% 

IA  Legfeljebb 0,75% Legfeljebb 0,55% 

IB Legfeljebb 0,75% Legfeljebb 0,55% 

IC Legfeljebb 0,75% Legfeljebb 0,55% 

IZ Legfeljebb 0,75% Legfeljebb 0,55% 

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 változások 
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: 
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Melléklet 

A változások által érintett Részvényosztályok ISIN-kódjai: 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0776410689 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0776411224 

A1 Hozamfizető EUR LU0776410762 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0776411570 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0776410846 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0776410929 

IA Hozamfelhalmozó EUR LU1623362743 

IB Hozamfelhalmozó EUR LU1667007287 

IC Hozamfelhalmozó EUR LU1623368864 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU0776411067 

A Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU0776411653 

C Hozamfelhalmozó CHF fedezett LU0776411737 

A Hozamfizető GBP fedezett LU0776411810 

C Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0776412115 

IA Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU1631468516 

IZ Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU1136196356 

A1 Hozamfelhalmozó PLN fedezett LU0776412388 

A Hozamfelhalmozó USD fedezett  LU0776412461 

A1 Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0776412545 

C Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0776412628 

D Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0776412974 

 


