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2021. május 18. 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (az „Alap”) 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2021. június 21-én (a „Hatálybalépés napja”) az Alap neve 
megváltozik. Továbbá az Alap referenciaértéke az eddigi US Consumer Price index plus 3%-ról az FTSE EPRA 
NAREIT Developed index (Net TR, USD) referenciaértékre módosul. 

Indokolás 

Az Alap befektetési stratégiájának része kitettség vállalása olyan ágazatokkal szemben, amelyek nem 
tartoznak az „ingatlanok mint fizikai épületek” szűkebb értelemben vett hagyományos besorolása alá. 
Ilyenek például a következők:  
   

- technológia (adatközpontok, kommunikációs infrastruktúra) 
- infrastruktúra (repülőterek, díjköteles utak) 
- speciális ingatlanok (bérelhető tárolók, laboratóriumi helyiségek, szabadidős és játék célú 

ingatlanok) 
- speciális szálláshelyek (szállodák, diákszállások, speciális lakáscélú ingatlanok)  

Névváltozás 

Azért, hogy ezt megfelelően tükrözze, az Alap neve megváltozik, és nem fogja tartalmazni az ingatlanokra 
való hivatkozást. Ez a változás nem érinti sem az Alap kezelésének módját, sem a kockázati profilját.  

Az Alap új neve Schroder International Selection Fund – Global Cities lesz.  

Változás a referenciaértékben 

A Schroder International Selection Fund (az „Alap”) tájékoztatójának referenciaértékkel kapcsolatos része az 
alábbiról: 

„Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – amerikai fogyasztói árindex plusz 3% 
– szemben kell értékelni, és az FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USA dollár) index értékével 
kell összehasonlítani. Az összehasonlító referenciaérték csak teljesítmény-összehasonlítás céljából 
van feltüntetve, és nincs semmilyen hatása arra, hogy a befektetéskezelő hogyan fekteti be az Alap 
eszközeit. Az Alap befektetési univerzuma és az összehasonlító referenciaérték összetevői várhatóan 
korlátozott mértékben átfedik egymást. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és 
nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az Alap portfóliója és teljesítménye 
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mennyiben térhet el az összehasonlító referenciaértéktől. A befektetéskezelő az összehasonlító 
referenciaértékben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet. 

Azért erre a cél-referenciaértékre esett a választás, mert az alap célhozama a referenciaérték hozamát 
meghaladó hozam, a befektetési célkitűzésben leírtak szerint. Azért erre az összehasonlító 
referenciaértékre esett a választás, mert a befektetéskezelő szerint az Alap befektetési célkitűzését és 
politikáját figyelembe véve a referenciaérték a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási 
alapot ad.” 

a következőre módosul: 

„Referenciaérték 

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – az FTSE EPRA NAREIT Developed index 
(Net TR, USD) hozamának felülteljesítése – szemben kell értékelni. Az Alap befektetési univerzuma és 
a cél-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 a cél-referenciaértéktől. A befektetéskezelő a célként 
megjelölt referenciaértékben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos 
befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. A referenciaérték nem veszi figyelembe az Alap 
környezetvédelmi és társadalmi jellemzőit, sem a fenntartható célkitűzését (amelyik az adott esetben 
értelmezhető).  

Azért ezt a cél-referenciaértéket választottuk, mert jól tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe 
az Alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket jelent az Alap által biztosítani kívánt hozam 
tekintetében.” 

Az Alap minden egyéb fő jellemzője változatlan marad.  

Reméljük, hogy a változtatások 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 változások 
hatálybalépése előtt, ezt a 2021. június 21-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 annak biztosítása érdekében, hogy utasításai a 2021. június 21-i üzletkötési 
határidőt megelőzően eljussanak a HSBC címére. 

Ha kérdése van, vagy további tájékoztatást szeretne kapni a Schroders termékeiről, akkor 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: 

 
 

Cecilia Vernerson 
Aláírásra jogosult személy 

Nirosha Jayawardana 
Aláírásra jogosult személy 
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Melléklet 

A változások által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai 

Részvényosztály Részvényosztály devizaneme ISIN-kód 

A Hozamfelhalmozó USD LU0224508324 

A1 Hozamfelhalmozó USD LU0224508837 

B Hozamfelhalmozó USD LU0224508597 

C Hozamfelhalmozó USD LU0224508670 

C Hozamfizető USD LU0232938208 

I Hozamfelhalmozó USD LU0224508910 

IZ Hozamfelhalmozó USD LU2016218104 

X Hozamfizető USD LU1406013653 

C Hozamfelhalmozó CHF LU2147986207 

A Hozamfelhalmozó EUR LU0638090042 

A Hozamfizető EUR LU0683716608 

C Hozamfelhalmozó EUR LU2147986389 

Z Hozamfelhalmozó EUR LU2147986462 

Z Hozamfizető EUR LU0968428721 

A Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0224509132 

A1 Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0224509645 

B Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0224509215 

C Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0224509561 

I Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0224509728 

Z Hozamfelhalmozó, fedezett EUR LU0968428648 

A Hozamfelhalmozó HKD LU2275660517 

 

 


