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2022. július 12. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Climate Change Equity (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2022. augusztus 16-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) 
módosítjuk az Alap befektetési politikáját, engedélyezzük a kínai „B” részvényekbe és kínai „H” részvényekbe 
való befektetést, és 10%-ra növeljük a kitettséget (korábban 5%) a kínai „A” részvények iránt közvetlenül 
vagy származékos eszközökön keresztül közvetve. 

Előzmények és magyarázat 

Az utóbbi években Kína részvétele növekedett az Alap teljesítmény és fenntarthatóság összehasonlításának 
céljából használt referenciaértékének arányában, ezért a nagyobb pozíciók elfoglalásához megnövelt 
kitettségre van szükség. 

A kínai „A” részvényeknek való kitettség a Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connecten, valamint a STAR Boardon és a ChiNexten jegyzett részvényeken keresztül valósulhat meg. 
A fenti kifejezések magyarázatát a Tájékoztatóban találja. 

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. 

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 változtatások 
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. 
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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 USD LU0302445910 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0302446215 

B Hozamfelhalmozó USD LU0378800949 

C Hozamfelhalmozó USD LU0302446132 

C Hozamfizető USD LU0302446488 

I Hozamfelhalmozó USD LU0302446306 

IZ Hozamfelhalmozó USD LU2210346602 

Z Hozamfelhalmozó USD LU1725191644 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0302446645 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0302446991 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0302447452 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU0966866682 

A Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0306804302 

A1 Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0306805531 

B Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0306804641 

C Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU2276581001 

Z Hozamfelhalmozó EUR fedezett LU0966866765 

IZ Hozamfelhalmozó GBP LU1103348857 

Z Hozamfizető GBP LU0966866500 

A Hozamfelhalmozó SGD LU0312595415 

A Hozamfelhalmozó HKD LU2275660780 

 


