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2022. január 7. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – EURO Equity (az „Alap”) 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 2022. február 10-én (a „Hatálybalépés napja”) az Alapkezelő Társaságként1 
eljáró Schroder Investment Management (Europe) S.A. felé fizetendő díj az Alap C Hozamfelhalmozó USD 
részvényosztályát (a „Részvényosztály”) illetően évi 0,20%-ra lesz kijavítva a jelenlegi évi 0,02% helyett.  

Előzmények és magyarázat 

A Részvényosztályt 2020. október 15-én indítottuk el. Az Alapkezelő Társaság felé fizetendő díj adminisztrációs 
hiba miatt helytelenül évi 0,02%-ra lett megállapítva évi 0,20% helyett. Ez a díj a Hatálybalépés napján a helyes 
szintre módosul. 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük az Alap kockázati profilja, hozamprofilja és díjai változatlan marad. 
A módosítás által érintett Részvényosztály ISIN-kódja a levél mellékletében található. 

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása 

Reméljük, hogy a korrekció 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 változás 
hatálybalépése előtt, ezt a 2022. február 9-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti. Kérjük, gondoskodjon 
róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen a HSBC Continental Europe 
luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság tájékoztatójában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 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 a 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: 

 
1 Az Alapkezelő Társaság felé fizetendő díj nem összetévesztendő az éves kezelési díjjal, amely a Befektetéskezelőket megillető 
javadalmazás. Az előbbi az a szokásos díj, amelyre az Alapkezelő Társaság az általa nyújtott szolgáltatásaiért jogosult a Tájékoztató 
szerint. 



2/2. oldal  

Az Igazgatótanács 

Melléklet 

A változás által érintett Részvényosztály ISIN-kódja: 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

C Hozamfelhalmozó USD LU2229748442 

 


