Kiemelt befektetői információk
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az
információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait.
Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Global Corporate Bond
A Schroder International Selection Fund SICAV részalapként működik
A1 Hozamfelhalmozó EUR Hedged Jegyosztály (LU0248179540)
Ennek az alapnak a kezelője Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., amely a Schroders Csoport tagja.

Célkitűzések és befektetési politika
Befektetési cél
Az alap jövedelem és tőkenövekedés biztosítására törekszik a világ
bármely részén működő vállalatok által kibocsátott kötvényekbe
történő befektetéssel.

Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség
elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb
kezelése érdekében. Az alap tőkeáttételt alkalmazhat, és rövid pozíciókat vehet fel. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Befektetési politika
Az alap eszközeinek legalább kétharmadát különböző devizákban
denominált és a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be.

Referenciaérték
Ezen részvényosztály kezelése a(z) Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component EUR Hedged pénzügyi indexre hivatkozással
történik. Az alapkezelő a befektetéseket saját belátása szerint végzi, és
nincs a nevezett referenciaindex összetételének megfelelően történő
befektetésre korlátozva.

Az alap a kötvények teljes hitelspektrumába befektet. Az alap eszközeinek legfeljebb 40%-át befektetési szintnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (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); eszközeinek
legfeljebb 20%-át kormányzatok és kormányzati szervek által kibocsátott kötvényekbe fektetheti be; valamint eszközeinek legfeljebb 10%-át
feltételhez kötött kötvényekben tarthatja.

Kereskedés gyakorisága
Befektetését kérésre visszaváltjuk. Az alap naponta végez kereskedést.
Forgalmazási politika
Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke
tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Kockázat/hozam profil
Alacsonyabb kockázat
Potenciálisan alacsonyabb nyereséggel
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Magasabb kockázat
Potenciálisan magasabb nyereséggel
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A kockázat/nyereség mutató
A kockázati kategóriát múltbeli teljesítményadatok alapján számítottuk
ki, ezért előfordulhat, hogy nem jelzi megbízhatóan az alap jövőbeni
kockázati profilját.
Nem garantált, hogy az alap kockázati kategóriája változatlan marad,
az idők során ez változhat.
A legalacsonyabb kategóriába tartozó alap nem jelent kockázatmentes
befektetést.
Az alap azért tartozik ebbe a kategóriába, mert nyereség biztosítására
törekszik az árvolatilitás korlátozása mellett.
Kockázati tényezők
A következő kockázatok befolyásolhatják az alap teljesítményét.
Tőkekockázat / feltételesen átváltoztatható kötvények: Az alap jelentős
mértékben befektethető feltételesen átváltoztatható kötvényekbe.
Amennyiben a kötvénykibocsátó (jellemzően egy bank vagy biztosítótársaság) pénzügyi ereje előre meghatározott módon csökken, a
kötvény jelentős mértékű vagy teljes tőkeveszteséget szenvedhet.
Tőkekockázat/negatív hozam: Amikor a kamatlábak nagyon alacsonyak vagy negatívak, az alap hozama nulla vagy negatív lehet, és

előfordulhat, hogy Ön nem kapja vissza teljes egészében a befektetését.
Partnerkockázat: Egy származékos eszköz vagy más szerződéses
megállapodás vagy szintetikus pénzügyi termék esetén előfordulhat,
hogy a szerződő partner képtelenné válik az alap irányába fennálló
kötelezettségei teljesítésére, potenciálisan részleges vagy teljes veszteséget okozva az alap számára.
Partnerkockázat / pénzpiac és betétek: Egy betéteket gyűjtő intézménynek vagy egy pénzpiaci eszköz kibocsátójának bukása veszteségeket okozhat.
Hitelkockázat: Egy kibocsátó pénzügyi helyzetének romlása kötvényei
értékének csökkenését vagy azok értéktelenné válását okozhatja.
Devizakockázat: Az alap számos deviza tekintetében rendelkezhet
kitettséggel. A devizaárfolyamokban bekövetkezett változások veszteségeket okozhatnak.
Devizakockázat/fedezett részvényosztály: A devizaárfolyamok változásai hatással lesznek az Ön befektetésének hozamaira. Ezen euró
pénznemben fedezett részvényosztály célja, hogy az alap befektetéseinek teljesítménye szerinti hozamot biztosítsa az Ön számára azáltal,
hogy csökkenti a(z) euró és az alap alappénzneme (amerikai dollár)
között bekövetkező árfolyam-fluktuációk hatását.
Származékos eszközök kockázata: Előfordulhat, hogy egy származékos eszköz nem a várakozásoknak megfelelően teljesít, és a származékos eszköz költségénél nagyobb veszteségeket okozhat.
Magas hozamú kötvények kockázata: A magas hozamú kötvények
(amelyek tipikusan alacsonyabb besorolással rendelkeznek, vagy egy-
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általán nem rendelkeznek besorolással) általában nagyobb piaci, hitelezési és likviditási kockázatot hordoznak.

Likviditási kockázat: Bonyolult piaci körülmények között előfordulhat,
hogy az alap nem tud teljes értékén eladni egy értékpapírt, vagy
egyáltalán nem tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a teljesítményt, és
azt okozhatja, hogy az alap elhalasztja vagy felfüggeszti részvényei
visszaváltását.

Kamatlábkockázat: A kamatlábakban bekövetkező emelkedés általában a kötvényárak csökkenését okozza.
Tőkeáttételi kockázat: Az alap származékos eszközöket használ a
tőkeáttétel növelésére, ami érzékenyebbé teszi bizonyos piaci vagy
kamatlábmozgásokra, és átlagon felüli volatilitást és veszteségkockázatot okozhat.

Működési kockázat: A szolgáltatók bukása az alap működésének
félbeszakadásához vagy veszteségekhez vezethet.

Díjak
Az Ön által fizetett díjakat az alap működtetésére használják fel, többek
között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak
csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak
Jegyzési díj

2,00%

Visszaváltási díj

Nincs

A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak maximális adatok, és egyes
esetekben előfordulhat, hogy Önnek kevesebbet kell fizetnie. A tényleges jegyzési és visszaváltási díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

Ez az Ön pénzébol maximálisan levonható összeg, befektetése előtt.
Az egy év során az alapból levont díjak
Folyó költségek

1,50%

A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat a múlt évi
költségeken alapul a 2017. december -ban/-ben végződő pénzügyi
évre vonatkozóan, és évről évre változhat.

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak
Teljesítménydíj

Nincs

A díjakról további információt olvashat az alap tájékoztatójának 3.
szakaszában.

Múltbeli teljesítmény
%

Q A1 Hozamfelhalmozó EUR Hedged (LU0248179540)
Q Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component EUR Hedged

A múltbéli teljesítmény nem szolgál útmutatásként
a jövőbeni teljesítményre nézve, és előfordulhat,
hogy nem ismételhető meg. A befektetések értéke
növekedhet vagy csökkenhet, és előfordulhat,
hogy Ön nem kapja vissza az eredetileg befektetett
összeget.
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Az ábrán látható a teljesítmény alakulása euró
devizanemben a folyó költségek és a portfólió
tranzakciós díjai kifizetése után. A jegyzési díjakat
nem vettük figyelembe a múltbéli teljesítmény
kiszámításakor.
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Az alap bevezetésének dátuma:
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Gyakorlati információk
Letétkezelő: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
További információk: Az alapról szóló további információk (így a
tájékoztató, a legfrissebb éves jelentés, a későbbi féléves jelentések és
a legfrissebb részvényárak) az alapkezelő társaságtól szerezhetők be
Luxemburgban az 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg címen,
valamint az interneten a www.schroders.lu/kid címen. A dokumentumok ingyenesen elérhetők bolgár, angol, francia, német, görög,
magyar, olasz, lengyel, flamand, holland, finn, portugál és spanyol
nyelven.
Adózási jogszabályok: Az alap adóköteles Luxemburgban, ami
hatással lehet az Ön személyes adóügyi helyzetére.
Felelősség: A Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő
valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Esernyőalap: Az alap a dokumentum tetején megnevezett esernyőalap egy részalapja. A tájékoztató és az időszaki jelentések az esernyőalap egészére vonatkoznak. A befektetők védelme érdekében az egyes
részalapok eszközei és forrásai jogilag elkülönülnek más részalapok
eszközeitől és forrásaitól.
Átváltások: A befektetését bizonyos feltételek betartása mellett átválthatja másik részvényosztályba az alapon vagy a Schroder egy másik
alapján belül. További részleteket a tájékoztatóban talál.
Javadalmazási politika: A Schroders javadalmazási politikájának
összefoglalása és a kapcsolódó közlemények a
www.schroders.com/remuneration-disclosures címen érhetők el.
Kérésre kinyomtatott példány is elérhető ingyenesen.
Szójegyzék: A dokumentumban használt egyes kifejezések magyarázatát megtalálja a www.schroders.lu/kid/glossary címen.

Ez az alap Luxemburgban engedélyezett és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) szabályozza. Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. Luxemburgban engedélyezett és a CSSF szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2018. február 19-án/
én megfelelnek a valóságnak.

