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Tisztelt Részvénytulajdonos! 

A Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return és a Schroder International 
Selection Fund – Sustainable European Market Neutral alapok egyesülése 

Jelen levelünkkel értesítjük Önt, hogy 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 
„Egyesülés”). A Beolvadó alap részvénytulajdonosai az Átvevő alapban megegyező értékű részvényeket 
fognak kapni a jelenleg a Beolvadó alapban tartott részvényeikért cserébe. 

Előzmények és magyarázat 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap hasonló befektetési megközelítéssel és kockázati profillal rendelkezik, és 
mivel a két alap 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.  

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. Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alapot 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. 

Ugyanakkor az Átvevő alap a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet („SFDR”) 8. cikke 
szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Az Átvevő alap olyan részvényekbe és 
részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba fektet be, amelyek megfelelnek a befektetéskezelő által 
meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak, továbbá a befektetéskezelő minősítési rendszere szerint 
pozitív abszolút fenntarthatósági pontszámot tart fenn. Emellett bizonyos kizárásokat alkalmaznak, és az 
Átvevő alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek jó irányítási gyakorlatokkal rendelkeznek. A 
portfóliókezelő a birtokolt vállalatokkal is kapcsolatba léphet a fenntarthatósági problémák területén 
megállapított hiányosságok megoldása érdekében. Véleményünk szerint a mérhető fenntarthatósági 
jellemzők beépítése a befektetési politikába a Beolvadó alap részvénytulajdonosainak érdekeit szolgálja. 

A Beolvadó alap eszközbázisának mintegy 60%-át kitevő A, A1, B részvényosztályok befektetői számára az 
Egyesülés után a kezelési díj 25 bázispont mértékben csökken. Bár a kezelés alatt álló eszközök értékének 
alacsonyabb szintje miatt az Átvevő alap jelenleg némileg magasabb folyamatos díjakat számít fel (lásd az 
alábbi táblázatot), úgy véljük, hogy a Beolvadó alap és az Átvevő alap kezelés alatt álló összevont eszközei 
mindkét alap befektetői számára potenciálisan méretgazdaságot fognak biztosítani.  



21/2. oldal 

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

Befektetési célkitűzések és politikák 

Mind a Beolvadó alap, mind az Átvevő alap befektetési célkitűzései is magukban foglalják pozitív hozam 
biztosítását a díjak levonása után, amit európai vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetés révén kívánnak elérni. Mindkét alap olyan összpontosított hozamok 
biztosítására törekszik, amelyek nem korrelálnak a részvények piacaival. A Beolvadó és az Átvevő alapban 
szereplő részvények nevei között szoros egyezés figyelhető meg. Mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap 
használhat származékos eszközöket befektetési nyereség elérése, a kockázatok fedezése és a hatékony 
portfóliókezelés érdekében. 

A két alap befektetési célkitűzései között az a különbség, hogy a Beolvadó alap mindenféle piaci 
körülmények között egy 12 hónapos időszak során törekszik pozitív hozam biztosítására, míg az Átvevő alap 
célja pozitív hozam biztosítása a díjak levonása után egy hároméves időszak alatt. A teljeshozam-
csereügyletekkel és a különbözeti ügyletekkel szemben vállalt bruttó kitettség a Beolvadó alap esetében 
nem fogja meghaladni a 250%-ot, az Átvevő alap esetében pedig a különbözeti ügyletekkel szembeni bruttó 
kitettség nem fogja meghaladni a 250%-ot (az Átvevő alap nem használhat teljeshozam-csereügyleteket). 
Ugyanakkor a bruttó kitettség várhatóan az Átvevő alap esetén a nettó eszközérték 0–230%-os 
tartományában, míg a Beolvadó alap esetén 0–150% között marad. Ez azt jelenti, hogy az Átvevő alap 
várhatóan nagyobb mértékben alkalmaz különbözeti ügyleteket, mint a Beolvadó alap. Emellett az Átvevő 
alap a befektetések kiválasztásánál figyelembe vesz bizonyos fenntarthatósági kritériumokat.  

Részvényosztályok és az éves befektetéskezelési díjak változásai 

Az Átvevő alap és a Beolvadó alap szintetikus kockázat/nyereség mutatója (SRRI) megegyezik (4. kategória). 
A Beolvadó alap és az Átvevő alap alapdevizája is az EUR. A Mellékletben teljes részletességgel 
megtalálható, hogy a Beolvadó alap melyik részvényosztályai az Átvevő alap melyik részvényosztályaiba 
olvadnak be.  

Az Egyesülés eredményeként a Beolvadó alap részvénytulajdonosai minden esetben ugyanolyan vagy 
alacsonyabb mértékű éves befektetéskezelési díjat (ÉBKD) fognak fizetni. Az előző szakaszban említett 
folyamatos díjak (FD) tekintetében az Átvevő alap jelenleg némileg alacsonyabb folyamatos díjakkal 
rendelkezik, de úgy véljük, hogy az Egyesülés révén elért méretgazdaságosság miatt az Átvevő alap 
folyamatos díjai is potenciálisan méretgazdaságosan fognak alakulni. 

Az alábbi táblázat összefoglalja az ÉBKD és az FD mértékét a Beolvadó alap és az Átvevő alap 
részvényosztályai esetében. 
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Részvényosztály Beolvadó alap Átvevő alap  

 ÉBKD FD1 ÉBKD FD1 

A felh. EUR 1,50% 1,95% 1,25% 2,04% 

A felh. (USD fedezett) 1,50% 1,98% 1,25% 2,07% 

A1 felh. (USD fedezett) 1,50% 2,48% 1,25%2 2,57%3 

B felh. EUR 1,50% 2,45% 1,25% 2,64% 

B felh. (USD fedezett) 1,50% 2,48% 1,25%2 2,67%3 

C felh. EUR 0,75% 1,15% 0,75% 1,49% 

C felh. (USD fedezett) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

C felh. (GBP fedezett) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

R felh. EUR 0,75% 1,15% 0,75%2 1,49%3 

R felh. (USD fedezett) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%2 

R felh. (GBP fedezett) 0,75% 1,18% 0,75%2 1,52%3 

IZ felh. EUR 0,75% 0,92% 0,75% 1,26% 

Mind az Átvevő alap, mind a Beolvadó alap esetében teljesítménydíj3 kerül felszámításra, melynek mértéke 
a 3 hónapos EUR London Interbank Offer Rate Act 3604 teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a, a 
Tájékoztató 3.1. pontjában leírt módszertan szerint megállapított high water mark függvényében. 2022. 
január 1-től mind az Átvevő alap, mind a Beolvadó alap esetében teljesítménydíj kerül felszámításra, 
melynek mértéke a rövid lejáratú EUR kamatláb5 teljesítményét meghaladó hozamrész 20%-a, a Tájékoztató 
3.1. pontjában leírt módszertan szerint megállapított high water mark függvényében. Az alább 
ismertetettek értelmében a Beolvadó alap a Hatálybalépés napján számolja el a teljesítménydíjakat, és a 
teljesítménydíjat a Beolvadó alap befektetéskezelője számára fizetik ki. 

Amennyiben közvetlenül a Hatálybalépés napja előtt a részvényenkénti bruttó eszközérték és az adott 
részvényosztályokra megállapított high water mark érték közötti, százalékban kifejezett eltérés az Átvevő 
alappal összehasonlítva a Beolvadó esetében nagyobb, az Átvevő alapra vonatkozóan megállapított high 
water mark értéket a Hatálybalépés napján a részvénytulajdonosok érdekeit megfelelően figyelembe véve 

 
1 A százalékértékek évente és a részvényenkénti nettó eszközértékre vonatkoztatva értendők. Az FD-k tartalmazzák (ahol lehet) a 
forgalmazási díjat, a részvénytulajdonosok kiszolgálásának díját, a befektetéskezelési díjat és az egyéb adminisztrációs költségeket, beleértve 
az alapok adminisztrációs, letéti és értékpapír-átírási költségeit is. Magukban foglalják továbbá a portfólió mögöttes befektetési alapjainak 
kezelési díjait és adminisztrációs költségeit is. Az FD-k a 2021. június 30-i állapotot mutatják. 
2 Ezt a részvényosztályt a Hatálybalépés napja előtt vezetjük be az Egyesülés elősegítése érdekében. 
3 A mindkét alapban szereplő részvényosztályok FD-értékei közötti különbségen alapuló indikatív adat. 
4 A teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra alkalmazandó. 
5 A kétségek elkerülése érdekében a fent említett referenciaindexek kizárólag a teljesítménydíj kiszámítására szolgálnak, és semmilyen 
körülmények között nem tekintendők jelzésértékűnek egy adott befektetési stílusra vonatkozóan. A devizafedezett részvényosztályok 
vonatkozásában a fenti referenciaindexek devizafedezett változatait (beleértve a devizának megfelelő pénzeszköz referenciaindexeket) 
használják fel a teljesítménydíj kiszámításához. 
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módosítják (megemelik). Ezen a ponton nem kerül sor az Átvevő alap teljesítménydíjainak az elszámolására. 
Az Átvevő alap esetében megállapított high water mark érték ilyen megemelése biztosítja, hogy a Beolvadó 
alap egyik részvénytulajdonosa sem szenved hátrányt az Egyesülés eredményeként fizetendő 
teljesítménydíjak tekintetében. Az Átvevő alapra vonatkozó teljesítménydíj kiszámításának céljára a 
Beolvadó alap részvénytulajdonosai a Hatálybalépés napján részvényeket jegyző új befektetőknek 
minősülnek. Továbbá az Átvevő alap esetében megállapított high water mark érték megemelése az Átvevő 
alap meglévő részvényeseinek is előnyére szolgál. Következésképpen a teljesítményhez kapcsolódó díjaknak 
az Egyesülés következtében az Átvevő alap részvénytulajdonosaira gyakorolt hatása a Hatálybalépés 
napjától változna. 

Ha a fent ismertetett körülmények nem állnak fenn közvetlenül a Hatálybalépés napja előtt, az Átvevő 
alapra vonatkozóan megállapított high water mark értéket nem módosítják. Így a teljesítményhez 
kapcsolódó díjaknak az Egyesülés következtében az Átvevő alap részvénytulajdonosaira gyakorolt hatása 
változatlan marad a Hatálybalépés napján, és nem fog eltérni attól, mintha az Átvevő alapba külső 
befektetői jegyzések irányultak volna. Ami a Beolvadó alap részvénytulajdonosait illeti, az Átvevő alapra 
vonatkozó teljesítménydíj kiszámításának céljára ők a Hatálybalépés napján részvényeket jegyző új 
befektetőknek minősülnek.  

A fenti megközelítések biztosítják mind a Beolvadó, mind az Átvevő 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. 

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. 

Üzletkötési határidők és elszámolási időszakok a jegyzések és visszaváltások esetén 

Az üzletkötési határidők és elszámolási időszakok nem változnak. Az Átvevő alap üzletkötési határideje 
kereskedési napon 13:00 óra luxemburgi idő szerint. Az HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC”) az 
üzletkötési határidő előtt beérkező megbízásokat a kereskedési napon teljesíti. A jegyzési és visszaváltási 
elszámolási időszakok az üzletkötés napját követő három munkanapon belüli elszámolást jelentenek. 

A Beolvadó alap és az Átvevő alap legfontosabb jellemzőit (beleértve a részvényosztályok változásait is) 
összehasonlító táblázat a Mellékletben található. 

Egyesülés 

Az Egyesülésről szóló jelen értesítést a luxemburgi jogszabályok írják elő. 

Az Egyesülés eredményeképpen a befektetéskezelőként eljáró jogi személy nem változik, a Schroder 
Investment Management Limited marad. 

Az Egyesülés költségei és kiadásai 

A Beolvadó alapnak nincsenek nem amortizált előzetes ráfordításai és kiegyenlítetlen létesítési költségei. Az 
Egyesülés során felmerült költségeket – beleértve a jogi, tanácsadói és adminisztratív költségeket – a 
Társaság alapkezelő társasága, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. (az Alapkezelő Társaság) 
viseli.   
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2022. február 9-től a Beolvadó alap részvényenkénti nettó eszközértékét a felhígulás miatti kiigazítás 
eljárását alkalmazva lefelé korrigáljuk minden olyan esetben, amikor nettó pénzkiáramlás történik a Beolvadó 
alapból. Erre annak érdekében kerül sor, hogy figyelembe lehessen venni az értékesítéshez társuló piaci 
tranzakciós költségeket minden olyan befektetés esetén, amelyek nem illenek bele az Átvevő alap 
portfóliójába, illetve az Egyesülést megelőző időszak során beérkező visszaváltási vagy átváltási 
megbízásokhoz társuló költségeket. Abban az esetben, ha ebben az időszakban nettó pénzbeáramlás történik 
a Beolvadó alapba, a részvényenkénti nettó eszközértéket felfelé módosítjuk. A korrekció szándékolt célja a 
Beolvadó alap meglévő és megmaradó befektetőinek védelme az összes piaci tranzakciós költség viselésétől, 
illetve ezek megfelelő megosztása. Nem várható azonban, hogy ezeknek a tranzakciós költségeknek az 
összege jelentős lenne, ezért nem lesznek lényeges hatással az Átvevő alap és a Beolvadó alap 
részvénytulajdonosaira. A költségek miatti módosítással kapcsolatban további információt a Tájékoztató 2.4 
„A nettó eszközérték számítása” című szakaszában talál. A Tájékoztató a www.schroders.lu webhelyen érhető 
el. 

Átváltási arány, elhatárolt jövedelem kezelése és az Egyesülés következményei 

A Hatálybalépés napján a Beolvadó alap nettó eszközei átkerülnek az Átvevő alapba. A Beolvadó alap 
részvénytulajdonosai a Beolvadó alapban tartott, az egyes osztályokba tartozó részvényeikért cserébe 
ugyanabba az osztályba tartozó, azonos értékű részvényeket kapnak az Átvevő alapban. Az Egyesülés során 
alkalmazott átváltási arány a Beolvadó alap megfelelő osztálya nettó eszközértékének és az Átvevő alap 
megfelelő osztálya nettó eszközértékének vagy kezdeti kibocsátási árának a Hatálybalépés napján számított 
hányadosa lesz. Habár a részvénytulajdonosok részvényeinek összesített értéke változatlan marad, a 
részvénytulajdonosok eltérő számú részvényt kaphatnak az Átvevő alapban, mint amellyel korábban a 
Beolvadó alapban rendelkeztek. 

Az Egyesülés időpontjában a Beolvadó alap részvényeihez kapcsolódó bármely elhatárolt jövedelmet 
figyelembe veszik a Beolvadó alap végső részvényenkénti nettó eszközértékének számításánál, és 
nyilvántartásba veszik az Egyesülést követően az Átvevő alap részvényenkénti nettó eszközértékében. Az 
Átvevő alapban a Hatálybalépés napját követően semmilyen további, a Beolvadó alapnak tulajdonítható 
jövedelem, költség és kötelezettség nem keletkezik. 

Ön az Átvevő alap részvénytulajdonosává válik, méghozzá abban a részvényosztályban, amely megfelel a 
Beolvadó alapban jelenleg birtokolt vagyonrészének. A melléklet „A meglévő és új részvényosztályok 
párosítása” c. részében teljes részletességgel megtalálható, hogy a Beolvadó alap melyik részvényosztályai 
az Átvevő alap melyik részvényosztályaiba olvadnak be. 

A Beolvadó alap részvényosztályaival kapcsolatos halmozott teljesítménydíjak elszámolása a Hatálybalépés 
napján történik, és azokat a Beolvadó alap befektetéskezelője számára fizetik ki. 

Az Ön Átvevő alapban tartott részvényeire vonatkozóan az első kereskedési nap 2022. március 23. lesz, az 
ehhez a kereskedési naphoz kapcsolódó üzletkötési határidő pedig luxemburgi idő szerint 13:00 óra az adott 
kereskedési napon. 

A részvénytulajdonosok visszaváltásra/átváltásra vonatkozó jogai 

Ha a Hatálybalépés napjától kezdődően Ön nem kíván részvényeket tartani az Átvevő alapban, 2022. március 
15-ig (e kereskedési napot is beleértve) bármikor visszaválthatja a Beolvadó alapban tartott részvényeit, vagy 
átválthatja a Schroder egy másik alapjára.  

Az HSBC az Ön visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően 
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 náluk erről, hogy a 
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megbízásai biztosan eljussanak az HSBC-hez a 2022. március 15., 13:00 órai luxemburgi üzletkötési 
határidőig.  

Új befektetőktől jegyzési vagy átváltási megbízást a Beolvadó alapba a 2022. február 9-i üzletkötési határidő 
után már nem fogadunk el. Annak érdekében, hogy a rendszeres megtakarítási és hasonló programokban 
elegendő idő maradjon a módosításokra, a meglévő befektetőktől jegyzést vagy átváltást a Beolvadó alapra 
2022. március 1-ig fogadunk el (üzletkötési határidő: 2022. március 1., luxemburgi idő szerint 13:00 óra). 
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Adózási helyzet 

A részvényeknek az Egyesülés időpontjában történő átalakítása és/vagy a részvényeknek az Egyesülést 
megelőző, Ön által történő visszaváltása vagy átváltása hatással lehet az Ön befektetésének adózási 
helyzetére, ezért javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét. 

További információk 

Azt tanácsoljuk a részvénytulajdonosoknak, hogy olvassák el az Átvevő alap kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumát (a KIID), amelyet mellékeltünk a jelen levélhez. Ez a Beolvadó alap egy jellemző 
KIID-je, amely a sztenderd részvényosztállyal (A részvényosztály) kapcsolatos információkat mutatja. Ez az 
összes többi elérhető részvényosztály KIID-jével együtt megtekinthető a www.schroders.lu webhelyen. A 
Tájékoztató szintén ezen a címen érhető el. 

A jóváhagyott törvényes könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentést fog készíteni az Egyesüléssel kapcsolatosan, 
amely kérésre térítésmentesen beszerezhető lesz az Alapkezelő Társaságtól. 

Reméljük, hogy az Egyesülés után is megtartja befektetését az Átvevő alapban. Amennyiben további 
tájékoztatást szeretne kapni, 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 fő jellemzőket összehasonlító táblázat 

A következő táblázat összehasonlítja a Beolvadó alap és az Átvevő alap főbb jellemzőit. Mindkettő a 
Társaság részalapja. A Tájékoztató minden részletet tartalmaz, de azt javasoljuk a részvénytulajdonosoknak, 
hogy olvassák el az Átvevő alap kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumát (KIID) is. 

 Beolvadó alap: Schroder 
International Selection Fund – 
European Equity Absolute 
Return 

Átvevő alap: Schroder 
International Selection Fund – 
Sustainable European Market 
Neutral 

Tájékoztató szerinti 
befektetési célkitűzés és 
politika 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap a díjak levonása után 
abszolút hozam biztosítására 
törekszik úgy, hogy származékos 
eszközökön keresztül közvetlenül 
vagy közvetve európai vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fektet 
be. 

Az abszolút hozam azt jelenti, hogy 
az Alap a piaci körülményektől 
függetlenül pozitív hozamot 
igyekszik biztosítani egy 12 
hónapos időszak alatt, amely 
azonban nem garantálható, vagyis 
a tőke kockázatnak van kitéve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül 
vagy közvetve származékos 
eszközökön keresztül európai 
vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap befektetési stratégiája, 
valamint a származékos eszközök 
használata olyan helyzetekhez 
vezethet, amikor megfelelőnek 
minősülhet észszerű mértékű 
pénzeszköz vagy pénzeszköz-
egyenértékes likviditás tartása 
pénzpiaci befektetéseken 
keresztül, ami (kivételes esetben) 
akár az Alap eszközeinek 100%-át 
is kiteheti. Ez maximum hat 
hónapra fog korlátozódni 
(ellenkező esetben az Alap 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja pozitív hozam 
biztosítása a díjak levonása után 
egy hároméves időszak alatt, olyan 
európai vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve, melyek 
teljesítik a befektetéskezelő által 
támasztott, a fenntarthatóságra 
vonatkozó kritériumokat. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát európai 
vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap 
(kivételesen) eszközeinek akár 
100%-át tarthatja pénzpiaci 
befektetésekben vagy 
készpénzben. Ez maximum hat 
hónapra fog korlátozódni 
(ellenkező esetben az Alap 
megszüntetésre kerül). Ez alatt az 
időszak alatt az Alap nem tartozik 
a pénzpiaci alapokról szóló 
rendelet hatálya alá. 

Az Alap piacsemleges stratégiát 
alkalmaz, amelynek célja olyan 
hozamok biztosítása, amelyek nem 
állnak szoros összefüggésben az 
európai részvénypiacok 
hozamaival. 

Az Alap a befektetéskezelő 
értékelési rendszere alapján 
pozitív abszolút fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn. Az ennek 
elérésére alkalmazott befektetési 
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 Beolvadó alap: Schroder 
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European Equity Absolute 
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Átvevő alap: Schroder 
International Selection Fund – 
Sustainable European Market 
Neutral 

megszüntetésre kerül). Ez alatt az 
időszak alatt az Alap nem tartozik 
a pénzpiaci alapokról szóló 
rendelet hatálya alá. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba és opciós utalványokba 
(az I. Függelékben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a 
teljeshozam-csereügyleteket is) 
befektetési nyereség elérése, a 
kockázat csökkentése, illetve az 
Alap hatékonyabb kezelése 
céljából. Az Alap szintetikus long és 
short pozíciókkal is rendelkezhet, 
és nettó módon long és short is 
lehet, amikor a long és short 
pozíciókat kombinálják. Ha az Alap 
teljeshozam-csereügyleteket 
alkalmaz, a mögöttes eszközöket 
olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektetési 
célkitűzése és befektetési politikája 
szerint befektethet. Teljeshozam-
csereügyleteket és különbözeti 
ügyleteket elsősorban annak 
érdekében alkalmazhatnak, hogy 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal 
szembeni long és short kitettséget 
szerezzenek, illetve hogy fedezzék 
ezt a kitettséget. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti 
ügyletek bruttó kitettsége nem 
haladja meg a 250%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0–
150%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók 
további részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be 
a korlátozásokat meghaladó adott 
tevékenységekbe, iparágakba vagy 
kibocsátói csoportokba; lásd az 
Alap weboldalán található 
„Fenntarthatósággal kapcsolatos 
információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Az Alap a befektetéskezelő 
értékelési kritériumai alapján olyan 
vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal 
rendelkeznek (további részletekért 
lásd az Alap jellemzői című részt). 

A befektetéskezelő az Alap 
birtokában lévő vállalatokkal is 
kapcsolatba léphet a 
fenntarthatósági problémák 
területén megállapított 
hiányosságok megoldása 
érdekében. A befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről és az egyes 
vállalatokkal való kapcsolatba 
lépéséről a következő weboldalon 
található további információ: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosur
es. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba és opciós utalványokba 
(az I. Függelékben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 
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Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét 
célkitűzéséhez képest kell 
értékelni, amely abban áll, hogy 
pozitív hozamot biztosítson 12 
hónapos időszak során minden 
piaci körülmény között, valamint 
az MSCI Europe (Net TR) index és a 
3 hónapos EUR LIBOR*-hoz (vagy 
alternatív referencia-kamatlábhoz) 
képest. Az összehasonlító 
referenciaértékek csak 
teljesítmény-összehasonlítás 
céljából vannak feltüntetve, és 
nincs semmilyen hatásuk arra, 
hogy a befektetéskezelő hogyan 
fekteti be az Alap eszközeit. Az 
MSCI Europe (Net TR) index 
tekintetében az Alap befektetési 
univerzuma és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
Alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az MSCI 
Europe (Net TR) indextől. A 
befektetéskezelő az MSCI Europe 
(Net TR) indexben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba is 
befektet. 

Azért erre a cél-referenciaértékre 
esett a választás, mert az Alap 
célhozama a referenciaérték 
hozamát elérő vagy meghaladó 
hozam, a befektetési célkitűzésben 
leírtak szerint. Azért esett a 
választás bármelyik összehasonlító 
referenciaértékre, mert a 
befektetéskezelő szerint az Alap 
befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short 
pozíciókat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése, 
illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap 
különbözeti ügyleteket alkalmaz, a 
mögöttes eszközöket olyan 
eszközök alkotják, amelyekbe az 
Alap befektetési célkitűzése és 
befektetési politikája szerint 
befektethet. Különbözeti 
ügyleteket alkalmazhatnak annak 
érdekében, hogy részvényekkel és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírokkal szembeni long és 
short kitettséget szerezzenek, 
illetve hogy fedezzék ezt a 
kitettséget. A különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladhatja 
meg a 250%-ot, és várhatóan a 
nettó eszközérték 0% és 230% 
közötti tartományán belül marad. 
Bizonyos körülmények között ez az 
arány magasabb lehet.  

A befektetéskezelő kizárólag olyan 
módon használ származékos 
eszközöket (beleértve a short 
pozíciókat is), hogy az 
összhangban legyen az Alap 
fenntarthatósági kritériumaival 
(további részletekért lásd az Alap 
jellemzői című részt). 

Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét 
célkitűzéséhez képest kell 
értékelni, amely abban áll, hogy 
pozitív hozamot biztosítson 
hároméves időszak során minden 
piaci körülmény között, valamint 
az MSCI Europe (Net TR) index és a 
3 hónapos EUR LIBOR-hoz (vagy 
alternatív referencia-kamatlábhoz) 
képest. Az összehasonlító 
referenciaértékek csak 
teljesítmény-összehasonlítás 
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szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. 

* 2022. január 1-től az 
összehasonlító referenciaérték 
erre módosul: rövid lejáratú 
eurókamatláb   

céljából vannak feltüntetve, és 
nincs semmilyen hatásuk arra, 
hogy a befektetéskezelő hogyan 
fekteti be az Alap eszközeit. Az 
MSCI Europe (Net TR) index 
tekintetében az Alap befektetési 
univerzuma és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
Alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az MSCI 
Europe (Net TR) indextől. A 

Befektetéskezelő az MSCI Europe 
(Net TR) indexben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba is 
befektet. A referenciaérték(ek) 
nem veszi(k) figyelembe az Alap 
környezeti és társadalmi 
jellemzőit, sem a fenntartható 
célkitűzését (amelyik az adott 
esetben értelmezhető). 

Azért erre a cél-referenciaértékre 
esett a választás, mert az Alap 
célhozama a referenciaérték 
hozamát elérő vagy meghaladó 
hozam, a befektetési célkitűzésben 
leírtak szerint. 

Azért esett a választás bármelyik 
összehasonlító referenciaértékre, 
mert a befektetéskezelő szerint az 
Alap befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a 
referenciaérték a teljesítmény 
szempontjából megfelelő 
összehasonlítási alapot ad. 

* 2022. január 1-től az 
összehasonlító referenciaérték 
erre módosul: rövid lejáratú 
eurókamatláb   

Fenntarthatósági kritériumok 
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Az Alap részére történő 
befektetések kiválasztásánál a 
befektetéskezelő fenntarthatósági 
kritériumokat alkalmaz.  

A befektetéskezelő long pozíciókat 
céloz meg olyan vállalatokban, 
amelyek pozitív hatással vannak a 
társadalomra, és/vagy 
kategóriájukban példaszerű 
vállalati magatartást tanúsítanak, 
illetve short pozíciókat olyan 
vállalatokban, amelyek negatív 
hatással vannak a társadalomra, 
és/vagy gyenge vállalati 
magatartást tanúsítanak.  

A vállalati magatartás 
értékelésének alapja az adott 
vállalat kapcsolata a működésében 
érintett felekkel, különös 
tekintettel az alkalmazottakra, a 
szabályozókra, az ügyfelekre, a 
beszállítókra és helyi 
közösségekre. Ehhez társul a 
vállalatirányítás, a vezetési 
minőség és a környezeti hatás 
értékelése. A társadalomra 
gyakorolt hatás felmérése saját 
eszközzel történik, amellyel 
értékelhető a vállalatok 
fenntarthatósági kérdésekben 
mutatott általános teljesítménye. 
Ez az elemzés olyan keretrendszert 
biztosít a befektetéskezelő 
számára, amellyel megvizsgálhatja 
a vállalatok általános 
fenntarthatósági profilját, és 
kijelölheti azokat a vállalatokat, 
amelyek magas szintű 
elvárásoknak is megfelelnek a 
vállalati magatartás terén, illetve a 
társaikhoz viszonyítva pozitív 
hatással vannak a társadalomra.  

A befektetéskezelő a kibocsátók 
szén-dioxid-kibocsátását és szén-
dioxid-intenzitási szintjeit is 
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felméri, hogy ezáltal biztosítsa a 
portfólió alacsony szénlábnyomát. 

A befektetési folyamat elsődleges 
bemenő adatai a belsőleg 
elvégzett, alulról felfelé építkező 
alapkutatás, a Schroders saját 
fenntarthatósági eszközei és 
harmadik felek ESG-kutatásai.  

A befektetéskezelő garantálja, 
hogy az Alap portfóliójában lévő 
vállalatok legalább 90%-át értékeli 
a fenntarthatósági kritériumok 
alapján. A fenntarthatósági 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeképpen az Alap 
potenciális befektetési 
univerzumának legalább 20%-át 
kizárják a befektetések 
választékából. 

A vizsgálat vonatkozásában a 
potenciális befektetési univerzum 
az a központi univerzum, amelyet 
azon kibocsátók alkotnak, 
amelyeket a befektetéskezelő a 
fenntarthatósági kritériumok 
alkalmazása előtt, a befektetési 
célkitűzés és politika egyéb 
korlátozásaival összhangban 
beválaszthatna az Alapba. Ebbe az 
univerzumba európai vállalatok 
részvényei és részvényhez 
kapcsolódó értékpapírjai 
tartoznak. 

Kiemelt befektetői 
információk – Befektetési 
célkitűzés és politika 

Befektetési célkitűzés 

Az alap a díjak levonása után 
abszolút hozam biztosítására 
törekszik úgy, hogy származékos 
eszközökön keresztül közvetlenül 
vagy közvetve európai vállalatok 
részvényeibe fektet be.  

Az abszolút hozam azt jelenti, hogy 
az alap a piaci körülményektől 
függetlenül pozitív hozamot 
igyekszik biztosítani egy 12 

Befektetési célkitűzés 

Az alap célja pozitív hozam 
biztosítása a díjak levonása után 
egy hároméves időszak alatt, olyan 
európai vállalatok részvényeibe 
befektetve, melyek teljesítik a 
befektetéskezelő által támasztott, 
a fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokat. 

Befektetési politika 
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hónapos időszak alatt, amely 
azonban nem garantálható, vagyis 
a tőke kockázatnak van kitéve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül 
vagy közvetve származékos 
eszközökön keresztül európai 
vállalatok részvényeibe fekteti be.  

Az alap (kivételesen) eszközeinek 
akár 100%-át pénzeszközökben és 
pénzpiaci befektetésben is 
tarthatja. Az alap ezenkívül 
eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy 
közvetve befektetheti más 
értékpapírokba (akár más 
eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy 
devizákba, befektetési alapokba és 
opciós utalványokba (a 
tájékoztatóban szereplő 
korlátozásoknak megfelelően).  

Az alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése és 
az alap hatékonyabb kezelése 
érdekében. Az alap tőkeáttételt 
alkalmazhat és short pozíciókat 
vehet fel. 

Referenciaérték 

Az alap teljesítményét 
célkitűzéséhez képest kell 
értékelni, amely abban áll, hogy 
pozitív hozamot biztosítson 12 
hónapos időszak során minden 
piaci körülmény között, valamint 
az MSCI Europe (Net TR) index és a 
3 hónapos EUR LIBOR-hoz (vagy 
alternatív referencia-kamatlábhoz) 
képest. Az összehasonlító 
referenciaértékek csak 
teljesítmény-összehasonlítás 
céljából vannak feltüntetve, és 
nincs semmilyen hatásuk arra, 

Az aktívan kezelt alap eszközeinek 
legalább kétharmadát európai 
vállalatok részvényeibe fekteti be. 
Az alap (kivételesen) eszközeinek 
akár 100%-át tarthatja pénzpiaci 
befektetésekben vagy 
készpénzben. Ez maximum hat 
hónapra fog korlátozódni 
(ellenkező esetben az alap 
megszüntetésre kerül). Ez alatt az 
időszak alatt az alap nem tartozik a 
pénzpiaci alapokról szóló rendelet 
hatálya alá. Az alap piacsemleges 
stratégiát alkalmaz, amelynek célja 
olyan hozamok biztosítása, 
amelyek nem állnak szoros 
összefüggésben az európai 
részvénypiacok hozamaival.  

Az alap a befektetéskezelő 
értékelési rendszere alapján 
pozitív abszolút fenntarthatósági 
pontszámot tart fenn.  

Az alap közvetlenül nem fektet be 
a korlátozásokat meghaladó adott 
tevékenységekbe, iparágakba vagy 
kibocsátói csoportokba; lásd az 
Alap weboldalán található 
„Fenntarthatósággal kapcsolatos 
információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Az alap a befektetéskezelő 
értékelési kritériumai alapján olyan 
vállalatokba fektet be, amelyek jó 
vállalatirányítási gyakorlatokkal 
rendelkeznek. A befektetéskezelő 
az alap birtokában lévő 
vállalatokkal is kapcsolatba léphet 
a fenntarthatósági problémák 
területén megállapított 
hiányosságok megoldása 
érdekében. További információk a 
befektetéskezelő 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
szemléletéről a tájékoztatóban 
találhatók, valamint a következő 
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hogy a befektetéskezelő hogyan 
fekteti be az alap eszközeit. Az 
MSCI Europe (Net TR) index 
tekintetében az alap befektetési 
univerzuma és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az MSCI 
Europe (Net TR) indextől. A 
befektetéskezelő az MSCI Europe 
(Net TR) indexben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba is 
befektet. Azért erre a cél-
referenciaindexre esett a 
választás, mert az alap célhozama 
a referenciaindex hozamával 
megegyező vagy azt meghaladó 
hozam, a befektetési célkitűzésben 
leírtak szerint. Azért esett a 
választás az adott összehasonlító 
referenciaértékre, mert a 
befektetéskezelő szerint az alap 
befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve az 
adott referenciaérték a 
teljesítmény szempontjából 
megfelelő összehasonlítási alapot 
ad. A Schroders már elkezdte az 
EUR LIBOR lehetséges 
alternatíváinak kiértékelését, és a 
kellő időben értesíti a befektetőket 
minden, az EUR LIBOR kiváltására 
vonatkozó döntésről. 

weboldalon: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosur
es. 

Az alap ezenkívül eszközeinek 
legfeljebb egyharmadát 
közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba 
(akár más eszközosztályokba is), 
országokba, régiókba, iparágakba 
vagy devizákba, befektetési 
alapokba és opciós utalványokba 
(a tájékoztatóban szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). Az 
alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short 
pozíciókat befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése, 
illetve az alap hatékonyabb 
kezelése céljából. A 
befektetéskezelő kizárólag olyan 
módon használ származékos 
eszközöket (beleértve a short 
pozíciókat is), hogy az 
összhangban legyen az alap 
fenntarthatósági kritériumaival. 

Referenciaérték 

Az alap teljesítményét a 
célkitűzéséhez viszonyítva kell 
értékelni, amely abban áll, hogy 
pozitív hozamot biztosítson egy 
hároméves időszak során 
mindenféle piaci körülmények 
között, és az MSCI Europe (Net TR) 
indexhez és a 3 hónapos EUR 
LIBOR-hoz (vagy egy alternatív 
referencia-kamatlábhoz) kell 
viszonyítani. Az összehasonlító 
referenciaértékek csak 
teljesítmény-összehasonlítás 
céljából vannak feltüntetve, és 
nincs semmilyen hatásuk arra, 
hogy a befektetéskezelő hogyan 
fekteti be az alap eszközeit. Az 
MSCI Europe (Net TR) index 
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tekintetében az alap befektetési 
univerzuma és az összehasonlító 
referenciaérték összetevői 
várhatóan számottevően átfedik 
egymást. A befektetéskezelő saját 
belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak 
mértékére vonatkozóan, hogy az 
alap portfóliója és teljesítménye 
mennyiben térhet el az MSCI 
Europe (Net TR) indextől. A 
befektetéskezelő az MSCI Europe 
(Net TR) indexben nem szereplő 
vállalatokba vagy szektorokba is 
befektet. A referenciaérték(ek) 
nem veszi(k) figyelembe az alap 
környezeti és társadalmi jellemzőit 
vagy fenntarthatósági célját (adott 
esetben). Azért erre a cél-
referenciaindexre esett a 
választás, mert az alap célhozama 
a referenciaindex hozamával 
megegyező vagy azt meghaladó 
hozam, a befektetési célkitűzésben 
leírtak szerint. Azért esett a 
választás az adott összehasonlító 
referenciaértékre, mert a 
befektetéskezelő szerint az alap 
befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve az 
adott referenciaérték a 
teljesítmény szempontjából 
megfelelő összehasonlítási alapot 
ad. A Schroders már elkezdte az 
EUR LIBOR lehetséges 
alternatíváinak kiértékelését, és a 
kellő időben értesíti a befektetőket 
minden, az EUR LIBOR kiváltására 
vonatkozó döntésről. 

Befektetéskezelő Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Szintetikus kockázati és 
jövedelmezőségi 
indikátor (SRRI) 

4. kategória 4. kategória 
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KIID kockázati 
nyilatkozatok 

Devizakockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célkitűzések 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 
likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközökkel 
kapcsolatos kockázat: 
Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 

Devizakockázat: A 
devizaárfolyamok mozgása miatt 
az alap veszíthet az értékéből. 

Fenntarthatósági kockázati 
tényező: Az alap környezeti 
és/vagy társadalmi jellemzőkkel 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 
egyes vállalatokkal, iparágakkal 
vagy szektorokkal szembeni 
kitettsége korlátozott lehet, 
valamint lemondhat olyan 
befektetési lehetőségekről, 
amelyek nincsenek összhangban a 
fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokkal. Előfordulhat, hogy 
az alap olyan vállalatokba fektet 
be, amelyek nem tükrözik az egyes 
befektetők meggyőződését vagy 
értékrendjét. 

Likviditási kockázat: Nehéz piaci 
körülmények között előfordulhat, 
hogy az alap nem képes teljes 
értékén eladni egy értékpapírt, 
vagy egyáltalán nem képes eladni. 
Ez hatással lehet a teljesítményre, 
és eredményeképpen az alap 
késleltetheti vagy felfüggesztheti a 
részvényeinek visszaváltását. 

Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos 
megőrzéséhez kapcsolódnak – 
leállnak. Ez veszteségekkel járhat 
az alap számára. 

Teljesítménykockázat: A 
befektetési célok a kívánt 
eredményt fejezik ki, de nincs 
garancia arra, hogy ezeket az 
eredményeket el is fogják érni. A 
piaci körülményektől és a 
makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célkitűzések 
elérése nehezebbnek bizonyulhat. 
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veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos eszköz értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos 
állományok értékelésére és 
ronthatja egyes eszközök 
likviditását. Ez befolyásolhatja az 
alap befektetési teljesítményét. 

Származékos eszközökkel 
kapcsolatos kockázat: 
Előfordulhat, hogy egy 
származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően 
teljesít, a származékos eszköz 
bekerülési költségénél nagyobb 
veszteségeket okozhat és 
veszteségeket eredményezhet az 
alapban. Hozam elérése céljából az 
alap lényeges befektetéseket tehet 
származékos eszközökbe, többek 
között short ügyletek és 
tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, 
hogy az adott eszközön alapuló 
származékos eszköz értéke sokkal 
nagyobb mértékben változik. Ez 
nagyobb veszteségeket 
eredményezhet, mint a mögöttes 
eszközbe történő befektetés. 

A tipikus befektető 
profilja 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet alkalmas, akik pozitív 
abszolút hozamot kívánnak elérni 
közép- és hosszú távon (legalább 5 
év alatt) aktívan kezelt portfólióba 
való befektetéssel. A befektetőnek 
képesnek kell lennie átmeneti 
tőkeveszteségek elfogadására a 
tartott eszközök potenciálisan 
volatilis természetére tekintettel. 

Az Alap olyan befektetők számára 
lehet alkalmas, akik pozitív 
abszolút hozamot kívánnak elérni 
közép- és hosszú távon (legalább 5 
év alatt) aktívan kezelt portfólióba 
való befektetéssel. A befektetőnek 
képesnek kell lennie átmeneti 
tőkeveszteségek elfogadására a 
tartott eszközök potenciálisan 
volatilis természetére tekintettel. 

Alap kategóriája Abszolút hozamú alap Abszolút hozamú alap 

Alap devizája EUR EUR 
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Bevezetés időpontja 2014. február 11. 2012. március 7. 

Alap mérete (2021. 
október végén) 

30,7 millió EUR 10,5 millió EUR 

Üzletkötési határidők és 
elszámolási időszakok a 
jegyzések és 
visszaváltások esetén  

A kereskedési napon luxemburgi 
idő szerint 13:00 óra  

A vonatkozó kereskedési naptól 
számított 3 munkanap 

A kereskedési napon luxemburgi 
idő szerint 13:00 óra  

A vonatkozó kereskedési naptól 
számított 3 munkanap 

A kockázatkezelés 
módszere 

Abszolút kockáztatott érték (VaR) Abszolút kockáztatott érték (VaR) 

Kezdeti költség A: a teljes jegyzési összeg max. 
3,00%-a 

A1: a teljes jegyzési összeg max. 
2,00%-a  

B: Nincs 

C: a teljes jegyzési összeg max. 
1,00%-a  

R: Nincs 

IZ: Nincs 

A: a teljes jegyzési összeg max. 
5,00%-a  

A1: a teljes jegyzési összeg max. 
4,00%-a  

B: Nincs 

C: a teljes jegyzési összeg max. 
1,00%-a  

R: Nincs 

IZ: Nincs 

Alapkezelési díjak 
részvényosztályonként 

A: Évi 1,50%  

A1: Évi 1,50% 

B: Évi 1,50% 

C: Évi 0,75% 

R: Évi 1,50%-ig 

IZ: Évi 0,75%-ig 

A: Évi 1,25%  

A1: Évi 1,25% 

B: Évi 1,25% 

C: Évi 0,75% 

R: Évi 1,50%-ig 

IZ: Évi 0,75%-ig 

Folyamatos díjak 
részvényosztályonként 
(2021. június 30-i állapot 
szerint) 

A: 1,95%  

A1 (USD fedezett): 2,48% 

B: 2,45% 

C: 1,15% 

R: 1,15% 

IZ:  0,92% 

A: 2,04%  

A1 (USD fedezett): 2,57%3 

B: 2,64% 

C: 1,49% 

R:  1,49%3 

IZ: 1,26% 

Teljesítménydíjak 
részletei 

A 3 hónapos EUR London 
Interbank Offer Rate Act 360 
teljesítményét meghaladó 

A 3 hónapos EUR London 
Interbank Offer Rate Act 360 
teljesítményét meghaladó 
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hozamrész 20%-a, a Tájékoztató 
3.1. pontjában leírt módszertan 
szerint megállapított high water 
mark függvényében. A 
teljesítménydíj az I osztályú 
részvények kivételével valamennyi 
részvényosztályra alkalmazandó.  

2022. január 1-től a 
teljesítménydíjra vonatkozó 
szakasz a következőre változik:  

A rövid lejáratú eurókamatláb 
teljesítményét meghaladó 
hozamrész 20%-a, a Tájékoztató 
3.1. pontjában leírt módszertan 
szerint megállapított high water 
mark függvényében. A 
teljesítménydíj az I osztályú 
részvények kivételével valamennyi 
részvényosztályra alkalmazandó. 

hozamrész 20%-a, a Tájékoztató 
3.1. pontjában leírt módszertan 
szerint megállapított high water 
mark függvényében. A 
teljesítménydíj az I osztályú 
részvények kivételével valamennyi 
részvényosztályra alkalmazandó. 

2022. január 1-től a 
teljesítménydíjra vonatkozó 
szakasz a következőre változik:  

A rövid lejáratú eurókamatláb 
teljesítményét meghaladó 
hozamrész 20%-a, a Tájékoztató 
3.1. pontjában leírt módszertan 
szerint megállapított high water 
mark függvényében. A 
teljesítménydíj az I osztályú 
részvények kivételével valamennyi 
részvényosztályra alkalmazandó. 

3 A mindkét alapban szereplő részvényosztályok FD-értékei közötti különbségen alapuló indikatív adat. 
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A meglévő és új részvényosztályok párosítása 

Beolvadó alap: Schroder International Selection 
Fund – European Equity Absolute Return 

Átvevő alap: Schroder International  
Selection Fund – Sustainable European Market 
Neutral 

Meglévő birtokolt 
részvényosztály 

ISIN-kódok Új birtokolt részvényosztály ISIN-kódok 

A Hozamfelhalmozó EUR LU1046235062 A Hozamfelhalmozó EUR LU0748063764 

A Hozamfelhalmozó USD 
fedezett 

LU1065104405 A Hozamfelhalmozó USD 
fedezett 

LU0871500038 

A1 Hozamfelhalmozó USD 
fedezett  

LU1067367158 A1 Hozamfelhalmozó USD 
fedezett1 

LU2426183435 

B Hozamfelhalmozó EUR LU1046235146 B Hozamfelhalmozó EUR LU0801193722 

B Hozamfelhalmozó USD 
fedezett 

LU1067369956 B Hozamfelhalmozó USD 
fedezett1 

LU2426183518 

C Hozamfelhalmozó EUR LU0995125803 C Hozamfelhalmozó EUR LU0748063848 

C Hozamfelhalmozó USD 
fedezett 

LU0995125712 C Hozamfelhalmozó USD 
fedezett1 

LU2426183609 

C Hozamfelhalmozó GBP 
fedezett 

LU0995125639 C Hozamfelhalmozó GBP 
fedezett1 

LU2426183278 

R Hozamfelhalmozó EUR LU0995125555 R Hozamfelhalmozó EUR1 LU2426183195 

R Hozamfelhalmozó USD 
Fedezett 

LU0995125472 R Hozamfelhalmozó USD 
fedezett1 

LU2426183781 

R Hozamfelhalmozó GBP 
Fedezett 

LU0995125399 R Hozamfelhalmozó GBP 
fedezett1 

LU2426183351 

IZ Hozamfelhalmozó EUR LU2016215340 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.  


