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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral 

Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy az egyik részalap, amelyben befektetéssel rendelkezik, 
egyesülés útján eszközöket vesz át egy másik részalaptól. Az egyesülés várhatóan semmilyen hatással nem 
lesz az Ön befektetésére. A beolvadó részalap mérete a 2021. október 31-i állapot szerint körülbelül 
háromszor akkora, mint az a részalap, amelyben Ön befektetéssel rendelkezik. Az egyesülés részleteit az 
alábbiakban találja.  

2022. március 22-én (a „Hatálybalépés napja”) a Schroder International Selection Fund – European Equity 
Absolute Return alap (a „Beolvadó alap”) egyesül a Schroder International Selection Fund – Sustainable 
European Market Neutral alappal (az „Átvevő alap”). Az Átvevő alap kereskedését az egyesülés nem szakítja 
meg. 

Előzmények és magyarázat 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap hasonló befektetési megközelítéssel és kockázati profillal rendelkezik, és 
mivel a két részalap mérete viszonylag kicsi, úgy véljük, hogy mindkét alap részvénytulajdonosainak 
előnyére fog válni ez az Egyesülés. A Beolvadó alap által kezelt vagyon megközelítőleg 30,7 millió EUR volt a 
2021. október 31-i állapot szerint, míg az Átvevő alap által kezelt vagyon megközelítőleg 10,5 millió EUR volt 
ugyanazon a napon.  

Az Átvevő alapba történő beolvadás egy jórészt hasonló befektetési megközelítést alkalmazó alternatív 
részalapba történő befektetés lehetőségét biztosítja a Beolvadó alap befektetői számára. Mind a Beolvadó, 
mind az Átvevő alap a hangsúlyt a díjak levonása után pozitív hozam biztosítására helyezi, amit európai 
vállalatok részvényeibe és részvényhez kapcsolódó értékpapírjaiba történő befektetés révén kíván elérni. 
Mindkét részalapot ugyanaz a portfóliókezelő társaság és csapat kezeli, jórészt azonos folyamatot 
alkalmazva. A Beolvadó és az Átvevő alapban szereplő részvények nevei között szoros egyezés figyelhető 
meg. Az Átvevő alap a befektetései kiválasztása során a Társaság tájékoztatójában (a „Tájékoztató”) 
foglaltak szerint figyelembe vesz fenntarthatósági kritériumokat. Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap 
használhat származékos eszközöket befektetési nyereség elérése, a kockázatok fedezése és a hatékony 
portfóliókezelés érdekében. 

A Beolvadó alapnak az Átvevő alapba történő beolvasztására vonatkozó döntés a Társaság alapító 
okiratának (az „Alapító okirat”) 5. cikkével és a Tájékoztató rendelkezéseivel összhangban történt, és 
mindkét alap részvénytulajdonosainak érdekeit szolgálja. 

Ezt az értesítést a luxemburgi törvények írják elő, és kizárólag tájékoztatási céllal küldtük el Önnek. 
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Az esemény hatása az Átvevő alap befektetési portfóliójára és teljesítményére  

Az Átvevő alap kezelése az egyesülést követően is annak befektetési célkitűzésével és stratégiájával 
összhangban fog történni. Az egyesülés előtt a Beolvadó alap értékesíti minden olyan eszközét, amely nem 
illik az Átvevő alap befektetési portfóliójába, vagy nem tartható annak befektetési korlátozásai miatt. Az 
Átvevő alap befektetési portfólióját nem kell újra kiegyensúlyozni sem az egyesülés előtt, sem utána. 

Mind az Átvevő alap, mind a Beolvadó alap esetében teljesítménydíj kerül felszámításra. Az Átvevő alap 
esetében alkalmazandó teljesítménydíjakra vonatkozóan az adott részvényosztályok high water mark (a 
korábbi legmagasabb teljesítményszint feletti hozamra fizetendő teljesítménydíj) értékét a Hatálybalépés 
napján a részvénytulajdonosok érdekeit megfelelően figyelembe véve módosítani (emelni) lehet, 
amennyiben közvetlenül a Hatálybalépés napját megelőzően a részvényenkénti bruttó eszközérték és a 
high water mark érték közötti százalékos eltérés az Átvevő alappal összehasonlítva a Beolvadó alap 
esetében magasabb. Ezen a ponton nem kerül sor az Átvevő alap teljesítménydíjainak az elszámolására. Ez 
azt jelenti, hogy a teljesítményhez kapcsolódó díjaknak az Átvevő alap részvénytulajdonosaira gyakorolt 
hatása a Hatálybalépés napjától kezdődően az Átvevő alap részvénytulajdonosainak előnyére változna, 
mivel az Átvevő alap teljesítményének egy magasabb szinten rögzített high water mark értéket kellene 
meghaladnia ahhoz, hogy teljesítménydíjat kelljen fizetni.   

Ha a fent ismertetett körülmények nem állnak fenn, az Átvevő alap high water mark értéke nem változik, és 
a teljesítményhez kapcsolódó díjaknak az Egyesülés következtében az Átvevő alap részvénytulajdonosaira 
gyakorolt hatása változatlan marad a Hatálybalépés napján, valamint nem fog eltérni attól, mintha az 
Átvevő alapba külső befektetői jegyzések irányultak volna. 

A fenti megközelítések biztosítják mind az Átvevő, mind a Beolvadó alap részvénytulajdonosaival 
kapcsolatban a tisztességes bánásmódot, a Commission de Surveillance du Secteur Financier a 2009/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a 
bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. 
július 1-i 2010/44/EU bizottsági irányelvet átültető 10-05. számú rendeletének 4. cikkével összhangban. 

Következésképpen az Igazgatótanács az egyesülés eredményeként nem jelez előre semmilyen lényeges 
hatást az Átvevő alap befektetési portfóliójára vagy teljesítményére vonatkozóan. 

Az egyesülés költségei és kiadásai 

Az egyesülés során felmerült költségeket – beleértve a jogi, könyvvizsgálati és szabályozói költségeket – a 
Társaság alapkezelő társasága, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. (a továbbiakban az 
„Alapkezelő Társaság”) viseli. A Beolvadó alap fogja viselni az azon befektetések eladásával kapcsolatos piaci 
tranzakciós költségeket, amelyek nem illenek bele az Átvevő alap portfóliójába. 

A Hatálybalépés napja és a részvénytulajdonosok jogai  

Az egyesülésre a Hatálybalépés (fent meghatározott) napján kerül sor. Önnek mint az Átvevő alap 
részvénytulajdonosának az egyesülést megelőzően jogában áll visszaváltani a részvényeit vagy átváltani 
azokat a Társaság egy vagy több másik részalapjának megegyező részvényosztályába. Amennyiben a 
továbbiakban nem szeretne részvényeket birtokolni az Átvevő alapban, akkor a luxemburgi idő szerint 2022. 
március 22-én 13:00 órakor esedékes üzletkötési határidőig bármikor elküldheti a visszaváltásra vagy 
átváltásra vonatkozó, az egyesülést megelőzően teljesítendő megbízásait. Az HSBC Continental Europe 
luxemburgi fiókja („HSBC”) díjmentesen végrehajtja a megbízásait a Tájékoztató rendelkezéseivel 
összhangban.  
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos forgalmazók, kifizetőhelyek, levelező bankok vagy hasonló 
ügynökök tranzakciós díjakat számíthatnak fel. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy az ügynökök helyi 
üzletkötési határideje az Átvevő alap Luxemburgban érvényes üzletkötési határidejénél korábbi időpont 
lehet, ezért javasoljuk, hogy egyeztesse velük a pontos időpontot, hogy megbízásai a fenti üzletkötési 
határidő előtt megérkezzenek az HSBC-hez. 

A részvények visszaváltása és/vagy átváltása hatással lehet az Ön befektetésének adózási helyzetére, ezért 
javasoljuk, hogy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét. 

Az átváltási arány és a felhalmozott jövedelem kezelése 

A Hatálybelépés napján a Beolvadó alap nettó eszközei és kötelezettségei, ideértve bármely elhatárolt 
jövedelmet is, kiszámításra kerülnek a végső részvényenkénti eszközérték szerint minden egyes 
részvényosztályra. A Beolvadó alap részvénytulajdonosai számára ugyanolyan értékben kerülnek 
kibocsátásra részvények az Átvevő alapból, az adott napon kiszámított nettó eszközértéken vagy a 
megfelelő részvényosztály kezdeti kibocsátási árán. A felhalmozott jövedelmeket folyamatos alapon vesszük 
figyelembe az Átvevő alap egyes részvényosztályainak részvényenkénti nettó eszközértékénél. Ez nem érinti 
az Átvevő alapban az egyesülés előtt felhalmozott jövedelmet. 

További információk 

A luxemburgi törvények előírják, hogy a Társaság jóváhagyott hivatalos könyvvizsgálója könyvvizsgálói 
jelentést készítsen az egyesüléssel kapcsolatban. Ezt a könyvvizsgálói jelentést az Alapkezelő Társaság 
kérésre díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 

Reméljük, hogy az egyesülés után is megtartja befektetését az Átvevő alapban. Amennyiben további 
információt szeretne kapni vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Schroders helyi 
irodájával, szokásos szakértő tanácsadójával vagy az Alapkezelő Társasággal a következő telefonszámon: 
(+352) 341 342 202. 

Tisztelettel: 

 
Az Igazgatótanács 
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Melléklet 

A változás által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0748063764 

A Hozamfizető EUR LU0748064069 

A Hozamfizető GBP LU0801193995 

A Hozamfelhalmozó USD fedezett LU0871500038 

A1 Hozamfelhalmozó EUR LU0801193649 

A1 Hozamfelhalmozó USD fedezett1 LU2426183435 

B Hozamfelhalmozó EUR LU0801193722 

B Hozamfelhalmozó USD fedezett1 LU2426183518 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0748063848 

C Hozamfelhalmozó USD fedezett1 LU2426183609 

C Hozamfelhalmozó GBP fedezett1 LU2426183278 

E Hozamfelhalmozó EUR LU0811997104 

E Hozamfelhalmozó GBP fedezett LU0811997443 

R Hozamfelhalmozó EUR1 LU2426183195 

R Hozamfelhalmozó USD fedezett1 LU2426183781 

R Hozamfelhalmozó GBP fedezett1 LU2426183351 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016216157 

Az Egyesülés a Hatálybalépés napja előtt elindított bármely további részvényosztályra is vonatkozik. 
1 Ezt a részvényosztályt a Hatálybalépés napja előtt vezetjük be az Egyesülés elősegítése érdekében. 

 


