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Tisztelt Részvénytulajdonos!  

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – változások bizonyos részvényosztályok (a 
„Részvényosztályok”) osztalékfizetési politikájában 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a legutóbbi felülvizsgálatot követően úgy döntöttünk, hogy módosítjuk a 
következő részalapok Részvényosztályainak osztalékfizetési politikáját: Schroder ISF Global Credit Income, 
Schroder ISF Global Credit High Income és Schroder ISF European Sustainable Value (együttesen az 
„Alapok”). Az érintett Részvényosztályok, valamint azok osztalékfizetési politikájában és denominálásában1 
bekövetkező változások részletes ismertetését a Schroder ISF European Sustainable Value alap 
vonatkozásában a jelen levél melléklete tartalmazza. A Részvényosztályok osztalékfizetési gyakorisága nem 
változik. 

Ezek a változások a 2022. október 11-én esedékes osztalékfizetéskor lépnek hatályba. Ez összhangban van 
a részvénytulajdonosok által a 2022. szeptember 28-i osztalékfizetési fordulónapon birtokolt részvények 
számával, és minden azt követő osztalékfizetésre érvényes lesz.  

A Társaság tájékoztatójában leírtak szerint időszakosan felülvizsgáljuk a rögzített osztalékkal rendelkező 
Részvényosztályokat, és fenntartjuk az esetleges módosítás jogát. Például ha a bevétel a levonások után 
nagyobb, mint a cél rögzített osztalék, akkor dönthetünk a nagyobb összeg felosztásáról. Hasonlóképpen, a 
cél rögzített osztaléknál alacsonyabb összeg osztalékként való jóváhagyásáról is dönthetünk. 

A Részvényosztályokkal kapcsolatos díjak változatlanok maradnak, a jelen változtatásokhoz kapcsolódó 
költségeket pedig – beleértve a szabályozói költségeket és a részvénytulajdonosokkal való kommunikáció 
költségeit – a Schroder Investment Management (Europe) S.A. viseli, amely a Társaság alapkezelő társasága.  

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 vagy 
részvényosztályába a változások hatálybalépése előtt, ezt a 2022. szeptember 28-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 

 
1 A Társaság tájékoztatójának rendelkezései értelmében előfordulhat, hogy a hozamfizető Részvényosztályokat eltérő osztalékfizetési 
gyakorisággal vagy jellemzőkkel bocsátják ki az alábbi megjelölésekkel: 
 
A hozamfizetés gyakorisága: M = havi (monthly), Q = negyedéves (quarterly), S = féléves (semi-annual), A = éves (annual) 
Hozamfizetés jellege: F = rögzített (fixed) vagy V = változó (variable) 
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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. 

A részvénytulajdonosoknak javasoljuk, hogy olvassák el az Alaphoz tartozó kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot (KIID), valamint az Alap tájékoztatóját, melyek 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 Schroder International Selection Fund osztalékfizetési politikájának változásával érintett részvényosztályok listája. 

Global Credit Income  

ISIN-kód 
Részvényosztály 
devizaneme 

Részvényosztály 
Jelenlegi osztalékfizetési politika éves 
szinten 

Jövőbeli osztalékfizetési politika éves 
szinten 

LU1514167136 USD A Hozamfizető (MF) 4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1933819796 USD A1 hozamfizető (MF) 4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1514167219 USD C Hozamfizető (MF) 4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1514167482 USD I Hozamfizető (MF) 4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1884787604 USD U Hozamfizető (MF) 4,75%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU2371167987 USD Y Hozamfizető (MF) 4,75%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1514168969 
AUD fedezett A Hozamfizető 

(MFC)* 
4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1884787786 
AUD fedezett U Hozamfizető 

(MFC)* 
4,75%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1514168027 EUR fedezett A Hozamfizető (QF) 3,00%, kifizetés negyedévente 3,25%, kifizetés negyedévente 

LU2152978297 EUR fedezett A Hozamfizető (MF) 3,00%, kifizetés havonta 3,25%, kifizetés havonta 

LU1514168290 EUR fedezett B Hozamfizető (QF) 3,00%, kifizetés negyedévente 3,25%, kifizetés negyedévente 

LU1514168373 EUR fedezett C Hozamfizető (QF) 3,00%, kifizetés negyedévente 3,25%, kifizetés negyedévente 

LU1514168456 EUR fedezett I Hozamfizető (QF) 3,00%, kifizetés negyedévente 3,25%, kifizetés negyedévente 
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ISIN-kód 
Részvényosztály 
devizaneme Részvényosztály 

Jelenlegi osztalékfizetési politika éves 
szinten 

Jövőbeli osztalékfizetési politika éves 
szinten 

LU1514168530 GBP fedezett A Hozamfizető (MF) 4,00%, kifizetés havonta 4,25%, kifizetés havonta 

LU1514168613 GBP fedezett C Hozamfizető (MF) 4,00%, kifizetés havonta 4,25%, kifizetés havonta 

LU1514168704 GBP fedezett I Hozamfizető (MF) 4,00%, kifizetés havonta 4,25%, kifizetés havonta 

LU1514167649 HKD A Hozamfizető (MF) 4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU2210346784 PLN fedezett A Hozamfizető (QF) 3,50%, kifizetés negyedévente 5,25%, kifizetés negyedévente 

LU1514169009 
CNY fedezett A Hozamfizető 

(MFC)* 
4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1514168886 SGD fedezett A Hozamfizető (MF) 4,25%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta 

LU1865293754 SGD fedezett C Hozamfizető (MF) 4,25%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta 

LU2371168019 SGD fedezett Y Hozamfizető (MF) 4,25%, kifizetés havonta 4,50%, kifizetés havonta 

LU1884787869 
ZAR fedezett A Hozamfizető 

(MFC)* 
4,50%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 

LU1884787943 
ZAR fedezett U Hozamfizető 

(MFC)* 
4,75%, kifizetés havonta 5,25%, kifizetés havonta 
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Global Credit High Income 

ISIN-kód Részvényosztály 
devizaneme  

Részvényosztály Jelenlegi osztalékfizetési politika éves 
szinten 

Jövőbeli osztalékfizetési politika éves 
szinten 

LU0575582704 USD A Hozamfizető (MF) 5,75%, kifizetés havonta 6,00%, kifizetés havonta 

LU0619770406 USD B Hozamfizető (MF) 5,75%, kifizetés havonta 6,00%, kifizetés havonta 

LU2191242440 HKD fedezett A Hozamfizető (MF) 5,75%, kifizetés havonta 6,00%, kifizetés havonta 
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European Sustainable Value 

ISIN-kód 
Részvényosztály 
devizaneme  Részvényosztály 

Részvényosztály új 
neve 

(az osztalékfizetési 
politika módosítását 
követően) 

Jelenlegi osztalékfizetési 
politika éves szinten 

Jövőbeli osztalékfizetési 
politika éves szinten 

LU0012050729 EUR A Hozamfizető (QF) A Hozamfizető (QV) 4,00%, kifizetés negyedévente 
Változó, kifizetés negyedévente 
(QV) 

LU0315084102 EUR A1 hozamfizető (QF) A1 hozamfizető (QV) 4,00%, kifizetés negyedévente 
Változó, kifizetés negyedévente 
(QV) 

LU0062647861 EUR B Hozamfizető (QF) B Hozamfizető (QV) 4,00%, kifizetés negyedévente 
Változó, kifizetés negyedévente 
(QV) 

LU0062905319 EUR C Hozamfizető (QF) C Hozamfizető (QV) 4,00%, kifizetés negyedévente 
Változó, kifizetés negyedévente 
(QV) 

LU0968428051 EUR Z Hozamfizető (QF) Z Hozamfizető (QV) 4,00%, kifizetés negyedévente 
Változó, kifizetés negyedévente 
(QV) 

LU1056829481 CNY fedezett 
A Hozamfizető 
(MFC)* 

A Hozamfizető (MVC)* 4,00%, kifizetés havonta Változó, kifizetés havonta (MVC)* 

LU0981932865 SGD fedezett A Hozamfizető (MF) A Hozamfizető (MV) 4,00%, kifizetés havonta Változó, kifizetés havonta (MV) 

LU0981932782 USD fedezett A Hozamfizető (MF) A Hozamfizető (MV) 4,00%, kifizetés havonta Változó, kifizetés havonta (MV) 

LU1031140988 USD fedezett A1 hozamfizető (MF) A1 hozamfizető (MV) 4,00%, kifizetés havonta Változó, kifizetés havonta (MV) 

 
* Az osztalékfizetésre esetenként érvényes prémiumra vagy diszkontra vonatkozik. A kifizetések tartalmazhatnak prémiumot is, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába magasabb, mint 
az alapdeviza referencia-kamatlába. Ebből következően, ha a devizafedezett részvényosztály kamatlába alacsonyabb, mint az alapdeviza referencia-kamatlába, az osztalékot csökkenteni is 
lehet. A prémium vagy diszkont mértékét a kamatlábak különbsége határozza meg, ezek nem részei az alap befektetési célkitűzésének vagy befektetési politikájának. 
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