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2021. május 27. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) befektetésijegy-tulajdonosainak Éves 
közgyűlése 

Mellékelten küldjük a Társaság befektetésijegy-tulajdonosai éves közgyűlésének (az „Éves közgyűlés”) 
összehívásáról szóló értesítőt és egy meghatalmazási nyomtatványt. 

Értesítő 

Ezúton meghívjuk a befektetésijegy-tulajdonosokat a Társaság Luxemburgban 2021. június 24-én 
csütörtökön, luxemburgi idő szerint délután 15:00 órakor megtartandó vagy elnapolt Éves közgyűlésére, 
hogy szavazzanak a mellékelt értesítőben („Értesítő) ismertetett határozatokról. Az Éves közgyűlésen a 
szavazattöbbséget a kibocsátott és 2021. június 16-án szerdán (a továbbiakban: a „Rögzített dátum”), 
luxemburgi idő szerint éjfélkor forgalomban levő befektetési jegyek alapján kell meghatározni. Az Éves 
közgyűlésen minden egyes befektetési jegy egy szavazatra jogosítja a befektetési jegy tulajdonosát. A 
befektetésijegy-tulajdonosok azon jogát, hogy az Éves közgyűlésen a befektetési jegyekhez kapcsolódó 
szavazati jogukat gyakorolják, a Rögzített dátumon tartott befektetési jegyek alapján határozzák meg. 

Meghatalmazás 

Tekintettel (i) a Covid-19 elterjedése elleni küzdelem egyes intézkedéseinek bevezetéséről szóló, 2020. 
március 18-i nagyhercegi rendeletre, amelynek értelmében Luxemburgban szükségállapotot hirdetettek ki, 
és amely korlátozza a luxemburgi lakosok mozgását, valamint (ii) a 2020. november 25-i törvényre, amely 
időről időre módosulhat, és 2021. június 30-ig bezárólag érvényes, és amely lehetővé teszi a vállalatok 
számára, hogy részvényeseik az Éves közgyűlésen meghatalmazott útján vegyenek részt, és jogaikat írásban 
vagy elektronikus úton, távolról történő szavazás útján gyakorolhassák, felkérjük Önt, hogy a mellékelt 
meghatalmazással az Éves közgyűlés elnökét bízza meg, hogy az Ön nevében is szavazzon. A kitöltött 
meghatalmazást legkésőbb 2021. június 17-én csütörtökön, luxemburgi idő szerint délután 15:00 óráig a 
Társaság részvényátírási ügynökének, a HSBC Continental Europe luxemburgi fiókjába a (+352) 26 37 89 77 
faxszámon, e-mailben a schrodersicavproxies@schroders.com e-mail-címre vagy postai úton a HSBC 
Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxemburgi 
Nagyhercegség levelezési címre kell visszaküldenie. 

Auditált éves beszámoló 

A Társaság auditált éves beszámolójának 2020. december 31-i állapota szerinti másolata térítésmentesen 
szerezhető be a Schroder Investment Management (Europe) S.A. társaságtól, illetve a Schroder 
http://www.schroders.com webhelyén is elérhető. 

Javaslat 

Az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a befektetésijegy-tulajdonosok az Éves közgyűlési értesítőben 
szereplő határozatok mellett szavazzanak, amelyekről az Igazgatótanács úgy véli, hogy azok szolgálják 
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leginkább a befektetésijegy-tulajdonosok összességének érdekeit. 

További információért és segítségért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Schroders irodával, szokásos 
szaktanácsadójával, vagy pedig a Schroder Investment Management (Europe) S.A. társasággal a következő 
telefonszámon: (+352) 341 342 202. 

Tisztelettel: 

 
 

Finbarr Browne 
Aláírásra jogosult személy  

 
 
 
Mellékelve: Az Éves közgyűlés összehívásáról szóló értesítő és meghatalmazás 



 

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Luxemburgi Nagyhercegség 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Az Ön biztonsága érdekében a telefonos beszélgetéseket rögzíthetjük. 

ÉRTESÍTŐ A BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL 

2021. május 27. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 

Meghívjuk Önt a Társaság befektetésijegy-tulajdonosainak Luxemburgban 2021. június 24-én csütörtökön, 
luxemburgi idő szerint délután 15:00 órakor tartandó vagy elnapolt éves közgyűlésére („Éves közgyűlés”). 

Tekintettel (i) a Covid-19 elterjedése elleni küzdelem egyes intézkedéseinek bevezetéséről szóló, 2020. 
március 18-i nagyhercegi rendeletre, amelynek értelmében Luxemburgban szükségállapotot hirdetettek ki, 
és amely korlátozza a luxemburgi lakosok mozgását, valamint (ii) a 2020. november 25-i törvényre, amely 
időről időre módosulhat, és 2021. június 30-ig bezárólag érvényes, és amely lehetővé teszi a vállalatok 
számára, hogy részvényeseik az Éves közgyűlésen meghatalmazott útján vegyenek részt, és jogaikat írásban 
vagy elektronikus úton, távolról történő szavazás útján gyakorolhassák, ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2021. 
június 24-én csütörtökön, luxemburgi idő szerint délután 15:00 órakor tartandó Éves közgyűlésen a 
személyes megjelenésre nincs lehetőség. 

Ezért felkérjük Önt, hogy a közgyűlés elnökét bízza meg, hogy az Ön nevében is szavazzon a mellékelt 
meghatalmazási űrlapot használva, amelyet dátummal és aláírásával ellátva 2021. június 17-e csütörtök, 
luxemburgi idő szerint délután 15:00 óra előtt a Társaság részvényátírási ügynökének, a HSBC Continental 
Europe luxemburgi fiókjába címezve a (352) 26 37 89 77 faxszámra, e-mailben a 
schrodersicavproxies@schroders.com e-mail-címre vagy postai úton a HSBC Continental Europe, 
Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség címre kell 
visszaküldenie. 

Az Éves közgyűlés napirendje a következő: 

ÉVES KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 

1. Az Igazgatótanács 2020. december 31. napján végződő pénzügyi évre vonatkozó beszámolója. 

2. A 2020. december 31. napján végződő pénzügyi évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés. 

3. Az auditált éves beszámoló és a 2020. december 31. napján zárult pénzügyi év eredményei 
elosztásának jóváhagyása. 

4. A hozamfizetés jóváhagyása a 2020. december 31. napján zárult pénzügyi év auditált éves 
beszámolójában részletezettek szerint. 

5. A Társaság igazgatóinak felmentése a 2020. december 31. napján zárult pénzügyi évre szóló 
megbízásuk alól. 
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6. Az alábbi személyek újraválasztása a Társaság igazgatóinak tisztségében a befektetésijegy-
tulajdonosok 2021. december 31. napján záruló pénzügyi évre vonatkozó auditált éves 
beszámolót megvitató következő rendes éves közgyűléséig, vagy amíg utódaikat megválasztják: 

• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR asszony; 
• Eric BERTRAND úr; 
• Mike CHAMPION úr; 
• Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI asszony;  
• Bernard HERMAN úr; 
• Achim KUESSNER úr;  
• Richard MOUNTFORD úr; 
• Hugh MULLAN úr; és 
• Neil WALTON úr. 

7. A Társaság igazgatóinak a 2020. december 31. napján zárult pénzügyi évre vonatkozó 
javadalmazásának jóváhagyása és elfogadása. 

8. A PriceWaterhouseCoopers újraválasztása a Társaság könyvvizsgálójaként a 2021. december 31. 
napján záruló pénzügyi évre vonatkozó auditált éves beszámolót megvitató következő rendes 
éves közgyűléséig. 

HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZATTÖBBSÉG 

Javasoljuk a befektetésijegy-tulajdonosoknak, hogy az Éves közgyűlés napirendjének érvényes 
megvitatásához ne legyen szükség határozatképességre, a döntések elfogadása az érvényesen leadott 
szavazatok egyszerű többsége alapján történjen. A leadott szavazatok nem tartalmazzák az azokhoz a 
befektetési jegyekhez kapcsolódó szavazatokat, amelyeknek tulajdonosai nem vettek részt a szavazásban, 
tartózkodtak a szavazástól, üres szavazólapot vagy érvénytelen szavazatot adtak le. 

RÖGZÍTETT DÁTUM 

Az Éves közgyűlés határozatképességének és szavazattöbbségének megállapítása a 2021. június 16-án 
szerdán (a „Rögzített dátumon”) kibocsátott, illetve forgalomban lévő befektetési jegyek alapján történik. A 
befektetésijegy-tulajdonosok jogát az Éves közgyűlésen való képviseletre és a befektetési jegyeikhez 
kapcsolódó szavazati jogát a Rögzített dátumon tartott befektetési jegyei alapján fogják meghatározni. 

SZAVAZÁS 

Minden jogosult befektetésijegy-tulajdonos a birtokában lévő befektetési jegyekkel azonos számú 
szavazatra jogosult (a töredék befektetési jegyek kivételével).  

Az összehívásról szóló értesítőhöz csatolt meghatalmazás érvényes marad a megismételt, ismételten 
összehívott és elhalasztott közgyűlésre is, hacsak kifejezetten visszavonásra nem kerül. 

TISZTELETTEL:  

AZ IGAZGATÓTANÁCS 
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Meghatalmazás a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) befektetésijegy-
tulajdonosainak Luxemburgban 2021. június 24-én (csütörtökön), luxemburgi idő szerint 15:00 órakor 
tartandó vagy elnapolt éves közgyűléséhez   
 
KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI.  
 
Én/Mi Utónév/utónevek  Vezetéknév  Számlaszám 
 
Első tulajdonos:  _________________________________  __________________________________  ________________________  
 
Második tulajdonos: ________________________________  __________________________________ 
  _________________________________  
(ha van ilyen) 
 
(AMENNYIBEN KETTŐNÉL TÖBB BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOS VAN, ADJA MEG A TÖBBI TULAJDONOS 
TELJES NEVÉT IS) 
 
(a „Társaság”)  ______________________  részalapjának ____________  (számú) befektetési jegyének** tulajdonosa(i) 
ezennel kijelölöm (kijelöljük) az éves közgyűlés („Éves közgyűlés”) elnökét,  
 
hogy engem/minket képviselve és a nevemben/nevünkben szavazzon a Luxemburgban 2021. június 24-én 
csütörtökön, luxemburgi idő szerint délután 15:00 órakor tartandó vagy elnapolt Éves közgyűlés napirendi 
pontjaira vonatkozó határozathozatal során. 
 
Kérjük, az alábbi táblázatban „X” jellel jelölje, hogyan kíván szavazni az Éves közgyűlés napirendi pontjaira 
vonatkozóan.  

 

NAPIREND Mellette Ellene Tartózkodik 

1. Az auditált éves beszámoló és a 2020. december 31. napján zárult 
pénzügyi év eredményei felosztásának elfogadása. 

   

2. A hozamfizetés jóváhagyása a 2020. december 31. napján zárult 
pénzügyi év auditált éves beszámolójában részletezettek szerint. 

   

3. A Társaság igazgatóinak felmentése a 2020. december 31. napján 
zárult pénzügyi évre szóló megbízásuk alól. 

   

  

 
** Kérjük, adja meg a vonatkozó részalapban tartott befektetési jegyek teljes számát. Amennyiben egynél több 
részalapban tart befektetési jegyeket, kérjük, mellékelje a meghatalmazáshoz az összes befektetését. 
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4. Az alábbi személyek újraválasztása a Társaság igazgatóinak 
tisztségében a befektetésijegy-tulajdonosok 2021. december 31. 
napján záruló pénzügyi évre vonatkozó auditált éves beszámolót 
megvitató következő rendes éves közgyűléséig, vagy amíg utódaikat 
megválasztják: 

• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR asszony; 
• Eric BERTRAND úr; 
• Mike CHAMPION úr; 
• Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI asszony;  
• Bernard HERMAN úr; 
• Achim KUESSNER úr;  
• Richard MOUNTFORD úr; 
• Hugh MULLAN úr; és 
• Neil WALTON úr. 

   

5. A Társaság igazgatóinak a 2020. december 31. napján zárult pénzügyi 
évre vonatkozó javadalmazásának jóváhagyása és elfogadása. 

   

6. A PriceWaterhouseCoopers újraválasztása a Társaság 
könyvvizsgálójaként a 2021. december 31. napján záruló pénzügyi 
évre vonatkozó auditált éves beszámolót megvitató következő 
rendes éves közgyűléséig. 

   

 
 
Név, cím és aláírás(ok)1: ______________________________________ 
 
 
Kelt:  ____________________________________________  
 
  
MEGJEGYZÉSEK 
a) Az Éves közgyűlésen a szavazattöbbséget a kibocsátott és 2021. június 16-án szerdán (a továbbiakban: a 

„Rögzített dátum”), luxemburgi idő szerint éjfélkor forgalomban levő befektetési jegyek alapján kell 
meghatározni. Az Éves közgyűlésen minden egyes befektetési jegy egy szavazatra jogosítja a befektetési 
jegy tulajdonosát. A befektetésijegy-tulajdonosok azon jogát, hogy az Éves közgyűlésen képviseljék 
magukat és a 

b) befektetési jegyekhez kapcsolódó szavazati jogukat gyakorolják, az Rögzített dátumon tartott befektetési 
jegyek alapján határozzák meg. Az ezt követően bekövetkező, a befektetésijegy-tulajdonosok jegyzékét 
érintő változásokat nem veszik figyelembe egyetlen személy Éves közgyűlésen való szavazati jogának 
meghatározásakor sem. 

 
c) Kérjük, hogy a jelen meghatalmazást dátummal és aláírásával megfelelően ellátva küldje vissza 2021. 

június 17-e csütörtök, luxemburgi idő szerint délután 15:00 óra előtt a Társaság részvényátírási 
ügynökének, a HSBC Continental Europe luxemburgi fiókjába címezve a (+352) 26 37 89 77 faxszámra, e-
mailben a schrodersicavproxies@schroders.com e-mail-címre vagy postai úton a HSBC Continental 
Europe, Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség 
címre.  

 
1 A befektetésijegy-tulajdonosnak NAGYBETŰVEL fel kell tüntetnie a teljes nevét és a hivatalos címét. Magánszemély 
befektetésijegy-tulajdonos esetén a meghatalmazást a befektetésijegy-tulajdonosnak vagy kijelölt képviselőjének kell 
aláírnia, vállalati befektetésijegy-tulajdonos esetén pedig a megfelelő képviseleti jogosultsággal bíró tisztségviselő(k)nek 
vagy kijelölt képviselőjének/képviselőiknek kell aláírniuk. 
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