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Schroder International Selection Fund – A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet („SFDR”) 

Tisztelt Részvénytulajdonos! 

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 
tájékoztatójában szereplő egyes alapok (az „Alapok”) befektetési célkitűzése és politikája 2021. október 29-i 
hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) módosul. E levél függeléke tartalmazza az érintett Alapok teljes listáját. 

A Hatálybalépés napjától kezdve az SFDR 8. cikke értelmében minden Alap kötelező érvényű környezeti 
és/vagy társadalmi jellemző(ke)t fog tartalmazni.  
 
Az egyes Alapok környezeti és/vagy társadalmi jellemzőinek részleteit és azok elérésének módját az Alap 
befektetési politikájában, valamint a tájékoztató az Alap jellemzői részének „Fenntarthatósági kritériumok” 
című új részében tesszük közzé. A módosítások teljes részletei megtekinthetők az alábbi hivatkozáson: 
https://www.schroders.com/hu/hu/professional-investor/szakirodalom/jogi-dokumentumok/. 

A jelen módosításokat követően az Alapok befektetési stílusában, befektetési filozófiájában, befektetési 
stratégiájában, illetve a működésében és/vagy az Alapok kezelésének módjában nem történik egyéb 
módosítás. 
 
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. október 28-i üzletkötési határidőig bármikor megteheti (2021. október 27. a 
Schroder ISF Global Diversified Growth Alapot illetően). 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. október 28-i üzletkötési határidőt 
megelőzően eljussanak a HSBC címére (2021. október 27. a Schroder International Selection Fund – Global 
Diversified Growth Alapot illetően). 

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. 
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A fenti Alapok módosításainak teljes részletei a Hatálybalépés napjától megtekinthetők az alábbi 
hivatkozáson:  https://www.schroders.com/hu/hu/professional-investor/szakirodalom/jogi-dokumentumok/ 
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Melléklet 

8. cikk szerinti alapok 

Részalap Korábbi befektetési célkitűzés és 
politika 

Szélesebb körű Befektetési célkitűzés 
és politika és Fenntarthatósági 
kritériumok 

Asian Credit 
Opportunities 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a JP Morgan Asian Credit 
index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, ázsiai vállalatok által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírjaiba befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát különböző 
devizákban denominált és ázsiai 
vállalatok, kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírjaiba fekteti be. Az 
Alap szempontjából Ázsia a következő 
nyugat-ázsiai országokat foglalja 
magában: Bahrein, Izrael, Libanon, 
Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország 
és az Egyesült Arab Emírségek.  

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be:  

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint  

- eszközeinek legfeljebb 50%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a JP Morgan Asian Credit 
index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, ázsiai vállalatok által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírjaiba befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát különböző 
devizákban denominált és ázsiai 
vállalatok, kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírjaiba fekteti be. Az 
Alap szempontjából Ázsia a következő 
nyugat-ázsiai országokat foglalja 
magában: Bahrein, Izrael, Libanon, 
Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország 
és az Egyesült Arab Emírségek. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint 

- eszközeinek legfeljebb 50%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
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alapján a nem minősített kötvények 
esetében).  

Az Alap befektethet a szárazföldi Kínában 
RMB minősített külföldi intézményi 
befektető („RQFII”) sémán, illetve 
szabályozott piacokon keresztül 
(beleértve a CIBM-et is a Bond Connecten 
keresztül).  

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 15%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 
között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

 

alapján a nem minősített kötvények 
esetében). 

Az Alap befektethet a szárazföldi Kínában 
RMB minősített külföldi intézményi 
befektető („RQFII”) sémán, illetve 
szabályozott piacokon keresztül 
(beleértve a CIBM-et is a Bond Connecten 
keresztül). 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 15%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 
között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a JP Morgan Asia Credit index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók további 
részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be 
bizonyos tevékenységekbe, iparágakba 
vagy kibocsátói csoportokba az Alap 
weboldalán található „Fenntarthatósággal 
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kapcsolatos információk” című részben – 
lásd: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc – közölt határértékek felett. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap éves szinten 7% jövedelem 
biztosítására törekszik az ázsiai csendes-
óceáni térségben működő vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe vagy 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel. 
Erre nincs garancia, és a piaci 
viszonyoktól függően változhat. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek (a 
pénzeszközöket kivéve) legalább 
kétharmadát az ázsiai csendes-óceáni 
térségben működő vállalatok (Japán 
kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be, amelyeket 
a jövedelembiztosítási és tőkenövekedési 
potenciáljuk alapján választanak ki. Az 
Alap hozamának növelése érdekében a 
Befektetéskezelő szelektíven rövid 
lejáratú vételi opciókat ad el az Alap 
birtokában levő egyes értékpapírokra, 
mellyel plusz jövedelmet ér el úgy, hogy 
megegyeznek abban a kötési árban, 
amely feletti potenciális tőkenövekedést 
eladják. 
 
Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 10%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 
 
Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós 
utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, és pénzeszközöket 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap éves szinten 7% jövedelem 
biztosítására törekszik az ázsiai csendes-
óceáni térségben működő vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe vagy 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel. 
Erre nincs garancia, és a piaci 
viszonyoktól függően változhat. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát (a pénzeszközöket 
kivéve) olyan, az ázsiai csendes-óceáni 
térségben működő vállalatok (Japán 
kivételével) részvényeibe vagy 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fektetik be, amelyeket 
jövedelembiztosítási és tőkenövekedési 
potenciáljuk alapján választanak ki. Az 
Alap hozamának növelése érdekében a 
Befektetéskezelő szelektíven rövid 
lejáratú vételi opciókat ad el az Alap 
birtokában levő egyes értékpapírokra, 
mellyel plusz jövedelmet ér el úgy, hogy 
megegyeznek abban a kötési árban, 
amely feletti potenciális tőkenövekedést 
eladják. 
 
Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 10%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 
 
Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós 
utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, és pénzeszközöket 
tarthat (az I. mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 
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tarthat (az I. mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 
 
Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 
 

 
Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 
 
Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC Pacific ex Japan High 
Dividend Yield (Net TR) index. Az ennek 
elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

Asian Equity 
Yield 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Pacific ex Japan 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, az ázsiai 
csendes-óceáni térségben működő 
vállalatok (Japán kivételével) részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát az ázsiai csendes-
óceáni térségben működő vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap az ázsiai csendes-óceáni térség 
(kivéve Japán) olyan vállalatainak 
részvényeibe fektet be, amelyek most 
osztalékot fizetnek, azonban elegendő 
pénzeszközt tartanak meg ahhoz, hogy a 
jövőbeni növekedés érdekében újra 
befektessék a vállalatba. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Pacific ex Japan 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, az ázsiai 
csendes-óceáni térségben működő 
vállalatok (Japán kivételével) részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát az ázsiai csendes-
óceáni térségben működő vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap olyan ázsiai és csendes-óceáni 
térségbeli vállalatok részvényeibe fektet 
be (Japán kivételével), amelyek jelenleg 
osztalékot fizetnek, azonban elegendő 
pénzeszközöket is fenntartanak arra a 
célra, hogy azokat újból befektessék a 
vállalatba, és jövőbeni növekedést 
érjenek el.  

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
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(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül:  

- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

 

valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül:  

- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC Asia Pacific ex Japan 
High Dividend Yield (Net TR) index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

Asian 
Opportunities 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia ex Japan 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, ázsiai vállalatok (Japán 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia ex Japan 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, ázsiai vállalatok (Japán 
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kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát az ázsiai vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül: 

- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

 

kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát az ázsiai vállalatok 
(Japán kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül:  

- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési folyamattal kapcsolatban az 
Alap jellemzői című részben találhatók 
további részletek. 

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

 

Asian Smaller 
Companies 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia Ex Japan 
Small Cap (Net TR) Index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, ázsiai kisvállalatok (Japán 
kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 

Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát az Ázsiában (kivéve 
Japánban) működő kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. Kis 
méretű vállalatok alatt olyan vállalatok 
értendők, amelyek a vásárlás idején a 
piaci tőkeérték alapján a (Japánon kívüli) 
Ázsia részvénypiacának alsó 30%-át 
alkotják. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia ex Japan 
Small Cap (Net TR) Index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, ázsiai kisvállalatok (Japán 
kivételével) részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 

Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát az Ázsiában (kivéve 
Japánban) működő kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. 
Kisvállalatok alatt olyan vállalatok 
értendők, amelyek a vásárlás idején a 
piaci tőkeérték alapján az ázsiai 
részvénypiacok (Japán kivételével) alsó 
30%-át alkotják.  

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
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a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap 
(Net TR) index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

Asian Total 
Return 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan (Net TR) Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, az ázsiai 
csendes-óceáni térségben működő 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. Az 
Alap célja a növekvő piacokon való 
jelenlét, miközben a veszteségek 
csökkentésére törekszik a visszaeső 
piacokon a származékos eszközök 
alkalmazása révén. A veszteségek 
mérséklése 
nem garantálható. 

Befektetési politika 

Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát az ázsiai csendes-óceáni 
térségben működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül: 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan (Net TR) Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, az ázsiai 
csendes-óceáni térségben működő 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. Az 
Alap célja a növekvő piacokon való 
jelenlét, miközben a veszteségek 
csökkentésére törekszik a visszaeső 
piacokon a származékos eszközök 
alkalmazása révén. A veszteségek 
mérséklése 
nem garantálható. 

Befektetési politika 

Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát az ázsiai csendes-óceáni 
térségben működő vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe az 
alábbiakon keresztül: 
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- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. Az Alap 
vásárolhat vagy eladhat részvényindexen 
alapuló határidős ügyleteket és 
vásárolhat vagy eladhat indexekre vagy 
egyes részvényekre vonatkozó 
indexopciókat. Részvényindexekre vagy 
egyes részvényekre vonatkozó kitettség 
kialakítása érdekében az Alap köthet 
különbözeti kontraktusokra vonatkozó 
ügyleteket is, ilyenkor a mögöttes 
eszközök leszállítására nem kerül sor, és 
az elszámolás készpénzben történik. 
Különbözeti kontraktusokat 
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 10%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0% és 10% 
közötti tartományán belül marad. 
Bizonyos körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

- a Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect és a Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect; 

- a Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII”) 
program, valamint 

- szabályozott piacok. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. Az Alap 
vásárolhat vagy eladhat részvényindexen 
alapuló határidős ügyleteket és 
vásárolhat vagy eladhat indexekre vagy 
egyes részvényekre vonatkozó 
indexopciókat. Részvényindexekre vagy 
egyes részvényekre vonatkozó kitettség 
kialakítása érdekében az Alap köthet 
különbözeti kontraktusokra vonatkozó 
ügyleteket is, ilyenkor a mögöttes 
eszközök leszállítására nem kerül sor, és 
az elszámolás készpénzben történik. 
Különbözeti kontraktusokat 
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 10%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0% és 10% 
közötti tartományán belül marad. 
Bizonyos körülmények között ez az arány 
magasabb lehet.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési folyamattal kapcsolatban az 
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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. 

BRIC (Brazil, 
Russia, India, 
China) 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI BRIC (Net TR) 10/40 
index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, brazil, orosz, indiai és kínai 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát brazil, orosz, indiai 
és kínai vállalatok részvényeinek és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjainak széles körébe fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 20%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe 

a Shanghai-Hong Kong Stock Connecten 
és a Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connecten keresztül. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI BRIC (Net TR) 10/40 
index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, brazil, orosz, indiai és kínai 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát brazil, orosz, indiai 
és kínai vállalatok részvényeinek és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjainak széles körébe fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 20%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe 

a Shanghai-Hong Kong Stock Connecten 
és a Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connecten keresztül. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
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fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index. 
Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Changing 
Lifestyles 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik a világ bármely részén működő 
olyan vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel, 
amelyek a Befektetéskezelő megítélése 
szerint profitálni tudnak a modern 
fogyasztók által támasztott, folyamatosan 
változó követelményekből. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap célja, hogy kitettséget biztosítson 
a befektetők számára olyan vállalatok 
felé, amelyek részt vesznek a fogyasztók 
életvitelének számos területén 
folyamatosan alakuló fogyasztási 
mintákban. A Befektetéskezelő olyan 
vállalatokba irányuló befektetésre 
törekszik, amelyek véleménye szerint 
kiemelkedő növekedést fognak elérni, 
mivel képesek a mai technológia-
központú világban kielégíteni a 
fogyasztók ízlését és elvárásait. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós 
utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, és pénzeszközöket 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik a világ bármely részén működő 
olyan vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel, 
amelyek a Befektetéskezelő megítélése 
szerint profitálni tudnak a modern 
fogyasztók által támasztott, folyamatosan 
változó követelményekből. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap célja, hogy kitettséget biztosítson 
a befektetők számára olyan vállalatok 
felé, amelyek részt vesznek a fogyasztók 
életvitelének számos területén 
folyamatosan alakuló fogyasztási 
mintákban. A Befektetéskezelő olyan 
vállalatokba irányuló befektetésre 
törekszik, amelyek véleménye szerint 
kiemelkedő növekedést fognak elérni, 
mivel képesek a mai technológia-
központú világban kielégíteni a 
fogyasztók ízlését és elvárásait. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

 

tarthat (az I. mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI All Country World (net TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési folyamattal kapcsolatban az 
Alap jellemzői című részben találhatók 
további részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be 
bizonyos tevékenységekbe, iparágakba 
vagy kibocsátói csoportokba az Alap 
weboldalán található „Fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk” című részben – 
lásd: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc – közölt határértékek felett.   

Emerging 
Markets 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI Emerging Markets 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, feltörekvő piaci vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát feltörekvő 
piacokon működő vállalatok részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 20%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba, 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI Emerging Markets 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, feltörekvő piaci vállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát feltörekvő 
piacokon működő vállalatok részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 20%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

befektetési alapokba, opciós 
utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, és pénzeszközöket 
tarthat (az I. mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 
 
Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI Emerging Markets (Net TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap a díjak levonása után a 
tőkenövekedésből és jövedelemből 
származó abszolút hozam biztosítására 
törekszik feltörekvő piacok rögzített és 
változó kamatozású értékpapírjaiba 
történő befektetéssel. 
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 feltörekvő piacok 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírjaiba, devizákba és pénzpiaci 
befektetésekbe fekteti be. A rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokat 
kormányzatok, kormányzati szervek, 
nemzetek feletti szervezetek és vállalatok 
bocsátják ki. Az Alap pénzeszközöket is 
tarthat. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap a díjak levonása után a 
tőkenövekedésből és jövedelemből 
származó abszolút hozam biztosítására 
törekszik feltörekvő piacok rögzített és 
változó kamatozású értékpapírjaiba 
történő befektetéssel. 
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 feltörekvő piacok 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírjaiba, devizákba és pénzpiaci 
befektetésekbe fekteti be. A rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokat 
kormányzatok, kormányzati szervek, 
nemzetek feletti szervezetek és vállalatok 
bocsátják ki. Az Alap pénzeszközöket is 
tarthat. 
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Az abszolút hozam biztosításának céljából 
az Alap eszközeinek legfeljebb 40%-át 
fejlődő piacok készpénzeiben és pénzpiaci 
eszközeiben tarthatja. 

Az Alap eszközeinek több mint 50%-át 
befektetheti befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba (a 
Standard & Poor's skálája szerint, vagy 
más hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 

Az Alap szabályozott piacokon (köztük a 
CIBM-en és a Bond Connecten) keresztül 
befektethet a kontinentális Kínában. 

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 származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az abszolút hozam biztosításának céljából 
az Alap eszközeinek legfeljebb 40%-át 
fejlődő piacok készpénzeiben és pénzpiaci 
eszközeiben tarthatja. 

Az Alap eszközeinek több mint 50%-át 
befektetheti befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba (a 
Standard & Poor's skálája szerint, vagy 
más hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 

Az Alap szabályozott piacokon (köztük a 
CIBM-en és a Bond Connecten) keresztül 
befektethet a kontinentális Kínában. 

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 származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 
 
Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az 50% JPM GBI-EM Diversified index 
és az 50% JPM EMBI Diversified index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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.  

EURO Bond Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
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denominált rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 30%-át 
fektetheti be befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, valamint 
a Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében). Az Alap eszközeinek legfeljebb 
10%-át befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 30%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 

denominált rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 30%-át 
fektetheti be befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, valamint 
a Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében). Az Alap eszközeinek legfeljebb 
10%-át befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 30%-ot, és 
várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 
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között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja, hogy a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott, 
euróban denominált, rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba történő 
befektetéssel abszolút hozamot 
biztosítson. 

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 Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát hosszú távon (közvetlenül 
vagy közvetve származékos eszközök 
útján) vagy rövid távon (származékos 
eszközök útján) olyan euróban 
denominált rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba fekteti be, 
amelyeket kormányzatok, kormányzati 
ügynökségek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki 
világszerte. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 30%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja, hogy a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott, 
euróban denominált, rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba történő 
befektetéssel abszolút hozamot 
biztosítson. 

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 Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát hosszú távon (közvetlenül 
vagy közvetve származékos eszközök 
útján) vagy rövid távon (származékos 
eszközök útján) olyan euróban 
denominált rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba fekteti be, 
amelyeket kormányzatok, kormányzati 
ügynökségek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki 
világszerte. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 30%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
független kormányzatok 
kötvényeibe; 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
átváltható kötvényekbe, amelyből 
eszközei legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött kötvényekben 
tarthatja. 

Az Alap befektethet olyan világszerte 
kibocsátott eszközalapú értékpapírokba, 
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos 
jelzálogalapú értékpapírokba és/vagy 
lakóingatlanokkal kapcsolatos 
jelzálogalapú értékpapírokba, amelyek 
befektetési minősítésű hitelminősítéssel 
rendelkeznek (a Standard & Poor's 
minősítése vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése szerint). Az alapul szolgáló 
eszközök közé tartozhatnak a hitelkártya-
követelések, a személyi kölcsönök, a 
gépjárműkölcsönök, a 
kisvállalkozásoknak nyújtott kölcsönök, a 
bérleti díjak, a kereskedelmi 
jelzáloghitelek, valamint az 
ingatlanjelzálogok. 

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 

ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
független kormányzatok 
kötvényeibe; 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
átváltható kötvényekbe, amelyből 
eszközei legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött kötvényekben 
tarthatja. 

Az Alap befektethet olyan világszerte 
kibocsátott eszközalapú értékpapírokba, 
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos 
jelzálogalapú értékpapírokba és/vagy 
lakóingatlanokkal kapcsolatos 
jelzálogalapú értékpapírokba, amelyek 
befektetési minősítésű hitelminősítéssel 
rendelkeznek (a Standard & Poor's 
minősítése vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése szerint). Az alapul szolgáló 
eszközök közé tartozhatnak a hitelkártya-
követelések, a személyi kölcsönök, a 
gépjárműkölcsönök, a 
kisvállalkozásoknak nyújtott kölcsönök, a 
bérleti díjak, a kereskedelmi 
jelzáloghitelek, valamint az 
ingatlanjelzálogok. 

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
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eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

 

eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
rendszere alapján pozitív abszolút 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

EURO Credit 
Conviction 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az iBoxx EUR Corporates 
BBB (TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 30%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az iBoxx EUR Corporates 
BBB (TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 30%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
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alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
független kormányzatok 
kötvényeibe; 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
átváltható kötvényekbe, amelyből 
eszközei legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött kötvényekben 
tarthatja.  

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
független kormányzatok 
kötvényeibe; 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba 
fektetheti be; valamint 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
átváltható kötvényekbe, amelyből 
eszközei legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött kötvényekben 
tarthatja.  

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az iBoxx EUR Corporates BBB (TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 
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EURO 
Government 
Bond 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Euro Direct Government index 
referenciaértéket meghaladó jövedelem 
és tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, az eurózónába tartozó országok 
kormányzatai által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírjaiba 
befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan befektetési 
szintű vagy befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be (a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, illetve a 
Schroders vélelmezett minősítése alapján 
a nem minősített kötvények esetében), 
amelyeket devizaként eurót használó 
országok bocsátottak ki. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 30%-ot, és 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Euro Direct Government index 
referenciaértéket meghaladó jövedelem 
és tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, az eurózónába tartozó országok 
kormányzatai által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírjaiba 
befektetve. 
 
Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan befektetési 
szintű vagy befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be (a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, illetve a 
Schroders vélelmezett minősítése alapján 
a nem minősített kötvények esetében), 
amelyeket devizaként eurót használó 
országok bocsátottak ki. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Különösen teljeshozam-
csereügyletek használhatók fel arra, hogy 
hosszú és rövid kitettséget szerezzenek 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok vonatkozásában. A 
teljeshozam-csereügyletek bruttó 
kitettsége nem haladja meg a 30%-ot, és 
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várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 
között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

várhatóan a nettó eszközérték 0–10%-a 
között marad. Bizonyos körülmények 
között ez az arány magasabb lehet. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

EURO High 
Yield 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Euro High Yield Constrained index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, euróban denominált, a 
befektetési szintnél alacsonyabb 
hitelminősítésű és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fektetheti be (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Euro High Yield Constrained index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, euróban denominált, a 
befektetési szintnél alacsonyabb 
hitelminősítésű és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek, nemzetek feletti szervezetek és 
vállalatok által kibocsátott rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fekteti be. Az Alap eszközeinek legalább 
kétharmadát befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
fektetheti be (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba, 
befektetési alapokba, opciós 
utalványokba és pénzpiaci 
befektetésekbe, és pénzeszközöket 
tarthat (az I. mellékletben szereplő 
korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az ICE BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Constrained index. Az ennek 
elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

EURO Short 
Term Bond 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, 

euróban denominált rövid futamidejű 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan rövid 
futamidejű, befektetési szintű vagy 
befektetési szintnél alacsonyabb 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, 

euróban denominált rövid futamidejű 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan rövid 
futamidejű, befektetési szintű vagy 
befektetési szintnél alacsonyabb 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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hitelminősítésű rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba fekteti be (a 
Standard & Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített kötvények 
esetében, illetve a Schroders vélelmezett 
minősítése alapján a nem minősített 
kötvények esetében), amelyek euróban 
vannak denominálva, és amelyeket a világ 
bármely részén működő kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki. 

Az Alapban tartott értékpapírok átlagos 
futamideje nem haladhatja meg a 3 évet, 
illetve bármely ilyen értékpapír lejáratig 
hátralevő futamideje nem haladhatja meg 
az 5 évet. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 

hitelminősítésű rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba fekteti be (a 
Standard & Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített kötvények 
esetében, illetve a Schroders vélelmezett 
minősítése alapján a nem minősített 
kötvények esetében), amelyek euróban 
vannak denominálva, és amelyeket a világ 
bármely részén működő kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki. 

Az Alapban tartott értékpapírok átlagos 
futamideje nem haladhatja meg a 3 évet, 
illetve bármely ilyen értékpapír lejáratig 
hátralevő futamideje nem haladhatja meg 
az 5 évet. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) index. Az ennek 
elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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European 
Smaller 
Companies 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az EMIX European Smaller 
Companies (TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, európai kisvállalatok 
részvényeibe vagy részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát európai 
kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Ezek olyan 
vállalatok, amelyek a vásárlás idején a 
piaci tőkeérték alapján az európai 
részvénypiac piaci kapitalizációjának alsó 
30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az EMIX European Smaller 
Companies (TR) Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, európai kisvállalatok 
részvényeibe vagy részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát európai 
kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Ezek olyan 
vállalatok, amelyek a vásárlás idején a 
piaci tőkeérték alapján az európai 
részvénypiac piaci kapitalizációjának alsó 
30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az EMIX European Smaller 
Companies (TR) index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

Global Credit 
High Income 

Befektetési célkitűzés Befektetési célkitűzés 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Az Alap tőkenövekedés és jövedelem 
elérésére törekszik kormányzatok és 
vállalatok által világszerte kibocsátott, 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírokba történő befektetéssel. Az 
Alap célja a veszteségek csökkentése a 
visszaeső piacokon. A veszteségek 
csökkentése nem garantálható. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő (a feltörekvő piaci 
országokat is beleértve) kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott 
befektetési minősítésű és magas hozamú 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek 50%-át meghaladó 
mértékben befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba; 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át 
átváltható kötvényekbe (beleértve a 
feltételesen átváltható kötvényeket 
is); 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át nyílt 
végű befektetési alapokba; továbbá 

- pénzpiaci befektetésekbe, valamint 
pénzeszközöket is tarthat. 

A Befektetéskezelő a veszteségek 
csökkentésére törekszik az Alap 
eszközallokációjának diverzifikálásával, 
eltávolodva a piac azon területeitől, 
amelyeket jelentős mértékű negatív 
hozam nagy fokú kockázatát hordozó 
területekként határoznak meg. 

Az Alap tőkenövekedés és jövedelem 
elérésére törekszik kormányzatok és 
vállalatok által világszerte kibocsátott, 
rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírokba történő befektetéssel. Az 
Alap célja a veszteségek csökkentése a 
visszaeső piacokon. A veszteségek 
csökkentése nem garantálható. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő (a feltörekvő piaci 
országokat is beleértve) kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott 
befektetési minősítésű és magas hozamú 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be. 

Az Alap az alábbiak szerint fektethet be: 

- eszközeinek 50%-át meghaladó 
mértékben befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
eszközalapú értékpapírokba és 
jelzálogalapú értékpapírokba; 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át 
átváltható kötvényekbe (beleértve a 
feltételesen átváltható kötvényeket 
is); 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át nyílt 
végű befektetési alapokba; továbbá 

- pénzpiaci befektetésekbe, valamint 
pénzeszközöket is tarthat. 

A Befektetéskezelő a veszteségek 
csökkentésére törekszik az Alap 
eszközallokációjának diverzifikálásával, 
eltávolodva a piac azon területeitől, 
amelyeket jelentős mértékű negatív 
hozam nagy fokú kockázatát hordozó 
területekként határoznak meg. 
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Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát közvetlenül vagy közvetve 
befektetheti más értékpapírokba (akár 
más eszközosztályokba is), országokba, 
régiókba, iparágakba vagy devizákba és 
opciós utalványokba (az I. mellékletben 
szereplő korlátozásoknak megfelelően). 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays Multiverse ex 
Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Global 
Corporate 
Bond 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate index USA 
dollárral fedezett referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ 
bármely részén működő vállalatok által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát különböző 
devizákban denominált és a világ bármely 
részén működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be. 

Az Alap a rögzített kamatozású 
befektetések teljes hitelspektrumába 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate index USA 
dollárral fedezett referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ 
bármely részén működő vállalatok által 
kibocsátott rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát különböző 
devizákban denominált és a világ bármely 
részén működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be. 

Az Alap a rögzített kamatozású 
befektetések teljes hitelspektrumába 
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befektet. Az Alap az alábbiak szerint 
fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
kormányzatok és kormányzati 
szervek által kibocsátott 
értékpapírokba; és 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött átváltoztatható 
kötvényekbe fektetheti be. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

 

befektet. Az Alap az alábbiak szerint 
fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); 

- eszközeinek legfeljebb 20%-át 
kormányzatok és kormányzati 
szervek által kibocsátott 
értékpapírokba; és 

- eszközeinek legfeljebb 10%-át 
feltételhez kötött átváltoztatható 
kötvényekbe fektetheti be. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate index Hedged to 
USD index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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 
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weboldalán található „Fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Disruption 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik világszerte működő, zavarból 
hasznot húzó vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A zavar jellemzően olyan (technológiai 
vagy más jellegű) innovációt jelent, amely 
új piacok, termékek vagy 
szolgáltatásmodellek megteremtése 
révén megváltoztatnak egy adott 
iparágat. Zavar sokféle ágazatban 
megfigyelhető, például az e-
kereskedelem, a média és kommunikáció, 
valamint a banki és fizetési szolgáltatások 
terén. A Befektetéskezelő úgy véli, hogy a 
zavart okozó innovációból – akár a zavar 
okozójaként, akár egyébként – hasznot 
húzó vállalatok a növekedés jelentős 
felgyorsulását és tartósságát 
tapasztalhatják. A Befektetéskezelő arra 
törekszik, hogy zavarból hasznot húzó 
vállalatokba fektessen be, mielőtt ez teljes 
mértékben tükröződne a piaci 
várakozásokban. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik világszerte működő, zavarból 
hasznot húzó vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A zavar jellemzően olyan (technológiai 
vagy más jellegű) innovációt jelent, amely 
új piacok, termékek vagy 
szolgáltatásmodellek megteremtése 
révén megváltoztatnak egy adott 
iparágat. Zavar sokféle ágazatban 
megfigyelhető, például az e-
kereskedelem, a média és kommunikáció, 
valamint a banki és fizetési szolgáltatások 
terén. A Befektetéskezelő úgy véli, hogy a 
zavart okozó innovációból – akár a zavar 
okozójaként, akár egyébként – hasznot 
húzó vállalatok a növekedés jelentős 
felgyorsulását és tartósságát 
tapasztalhatják. A Befektetéskezelő arra 
törekszik, hogy zavarból hasznot húzó 
vállalatokba fektessen be, mielőtt ez teljes 
mértékben tükröződne a piaci 
várakozásokban. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc


51/29. oldal 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC World (Net TR) index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

Global 
Diversified 
Growth 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Harmonizált fogyasztói 
árindex (HICP) +5% évenkénti 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy öt–hétéves 
időszak alatt, eszközök és piacok 
diverzifikált halmazába befektetve 
világszerte. Az Alap ugyanezen időszak 
alatt akár a globális részvények 
kétharmadának megfelelő volatilitás (ez 
annak mérőszáma, mennyit változhatnak 
az Alap hozamai egy év során) 
biztosítására törekszik. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap az eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül, illetve 
származékos eszközökön vagy nyílt végű 
befektetési alapokon (egyéb Schroder 
alapokat is beleértve) és tőzsdén 
forgalmazott alapokon (ETF-alapok) 
keresztül közvetve eszközök széles 
skálájába fekteti be, beleértve a 
részvényeket, a rögzített kamatozású 
értékpapírokat és az alternatív 
eszközosztályokat is. 

Az Alap befektethet a befektetési 
minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírokba (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok). Az Alap eszközeinek 
legfeljebb 20%-át eszközalapú és 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Harmonizált fogyasztói 
árindex (HICP) +5% évenkénti 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy öt–hétéves 
időszak alatt, eszközök és piacok 
diverzifikált halmazába befektetve 
világszerte. Az Alap ugyanezen időszak 
alatt akár a globális részvények 
kétharmadának megfelelő volatilitás (ez 
annak mérőszáma, mennyit változhatnak 
az Alap hozamai egy év során) 
biztosítására törekszik. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap az eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül, illetve 
származékos eszközökön vagy nyílt végű 
befektetési alapokon (egyéb Schroder 
alapokat is beleértve) és tőzsdén 
forgalmazott alapokon (ETF-alapok) 
keresztül közvetve eszközök széles 
skálájába fekteti be, beleértve a 
részvényeket, a rögzített kamatozású 
értékpapírokat és az alternatív 
eszközosztályokat is. 

Az Alap befektethet a befektetési 
minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírokba (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok). Az Alap eszközeinek 
legfeljebb 20%-át eszközalapú és 
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jelzálogalapú értékpapírokba is 
befektetheti. Az alternatív 
eszközosztályokba való befektetés 
elfogadható eszközök útján, a Tájékoztató 
III. mellékletében foglaltak szerint 
történik. 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 75%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
25%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
nyílt végű befektetési alapokba (ideértve 
más Schroder-alapokat is) fektetheti be. 
Az Alap befektethet olyan másik alapba, 
amely teljesítménydíjat számít fel. 

Az Alap befektethet Pénzpiaci 
eszközökbe, és pénzeszközöket is tarthat. 

jelzálogalapú értékpapírokba is 
befektetheti. Az alternatív 
eszközosztályokba való befektetés 
elfogadható eszközök útján, a Tájékoztató 
III. mellékletében foglaltak szerint 
történik. 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 75%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
25%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
nyílt végű befektetési alapokba (ideértve 
más Schroder-alapokat is) fektetheti be. 
Az Alap befektethet olyan másik alapba, 
amely teljesítménydíjat számít fel. 

Az Alap befektethet Pénzpiaci 
eszközökbe, és pénzeszközöket is tarthat.  

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
rendszere alapján magasabb 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI World Index (euróval 
fedezett), MSCI Emerging Market Index 
(euróval fedezett), Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond Index (euróval 
fedezett), Barclays Global High Yield excl 
CMBS & EMD 2% Index (euróval fedezett), 
ICE BofA US Treasury Index (euróval 
fedezett), JPM GBI Emerging Market Index 
- EM Local (euróval fedezett), JPM EMBI 
Index EM Hard Currency (euróval 
fedezett), Thomson Reuters Global 
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Convertible Bonds Index (euróval 
fedezett) egyedi eszköz-súlyozott 
keveréke*. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési folyamattal 
kapcsolatban az Alap jellemzői című 
részben találhatók további részletek. *A 
keverék idővel az Alap tényleges 
eszközallokációjának megfelelően alakul. 

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. 

Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI Emerging Markets 
Small Cap (Net TR) index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, a globális feltörekvő piacokon 
működő kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a globális 
feltörekvő piacokon működő kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be, 
ideértve olyan, az ezen országokon kívüli 
vállalatokat is, amelyek számottevő üzleti 
kitettséggel rendelkeznek a globális 
feltörekvő piacok felé. Kisvállalat alatt 
olyan vállalatok értendők, amelyek a 
vásárlás idején a piaci kapitalizációs 
szintjük alapján a globális feltörekvő piaci 
vállalatok legalsó 30%-át alkotják. 

Az Alap jellemzően 60–120 vállalat 
részesedéseit tartja. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI Emerging Markets 
Small Cap (Net TR) index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, a globális feltörekvő piacokon 
működő kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a globális 
feltörekvő piacokon működő kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be, 
ideértve olyan, az ezen országokon kívüli 
vállalatokat is, amelyek számottevő üzleti 
kitettséggel rendelkeznek a globális 
feltörekvő piacok felé. Kisvállalat alatt 
olyan vállalatok értendők, amelyek a 
vásárlás idején a piaci kapitalizációs 
szintjük alapján a globális feltörekvő piaci 
vállalatok legalsó 30%-át alkotják. 

Az Alap jellemzően 60–120 vállalat 
részesedéseit tartja. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
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a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI Emerging Markets Small 
Cap (Net TR) index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

Global Equity Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI All Country (AC) 
World (Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző részein 
működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A Befektetéskezelő olyan vállalatok 
azonosítására törekszik, amelyek a 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az MSCI All Country (AC) 
World (Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző részein 
működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A Befektetéskezelő olyan vállalatok 
azonosítására törekszik, amelyek a 
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megítélése szerint a piac által várt szinten 
felüli jövőbeni jövedelemnövekedést 
biztosítanak jellemzően három–ötéves 
időszak alatt (ezt „pozitív növekedési 
résnek” nevezzük). 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

megítélése szerint a piac által várt szinten 
felüli jövőbeni jövedelemnövekedést 
biztosítanak jellemzően három–ötéves 
időszak alatt (ezt „pozitív növekedési 
résnek” nevezzük). 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI All Country (AC) World (Net 
TR) index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Global High 
Yield 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index 2%-os USA dollár 
fedezetű felső érték referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ 
bármely részén kibocsátott, befektetési 
szint alatti minősítésű rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index 2%-os USA dollár 
fedezetű felső érték referenciaértéket 
meghaladó jövedelem és tőkenövekedés 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, a világ 
bármely részén kibocsátott, befektetési 
szint alatti minősítésű rögzített és változó 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát befektetési szintnél 
alacsonyabb hitelminősítésű rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
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fekteti be (a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő 

ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). Az értékpapírok 
különféle pénznemekben lehetnek 
denominálva, kibocsátóik lehetnek a világ 
minden részén működő kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

fekteti be (a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő 

ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). Az értékpapírok 
különféle pénznemekben lehetnek 
denominálva, kibocsátóik lehetnek a világ 
minden részén működő kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
befektetheti feltételhez kötött 
átváltoztatható kötvényekbe. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% 
cap index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Global kormányzatok által inflációhoz 
kötött euróval fedezett index 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Merrill Lynch 
Global kormányzatok által inflációhoz 
kötött euróval fedezett index 
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referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, inflációhoz kötött rögzített 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan inflációhoz 
kötött, befektetési szintű vagy befektetési 
szintnél alacsonyabb hitelminősítésű 
rögzített kamatozású értékpapírokba 
fekteti be 
(a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, illetve a 
Schroders vélelmezett minősítése alapján 
a nem minősített kötvények esetében), 
amelyeket a világ bármely részén működő 
kormányzatok, kormányzati szervek, 
nemzetek feletti szervezetek és vállalatok 
bocsátottak ki. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Teljeshozam-
csereügyleteket elsősorban azért 
alkalmaznak, hogy fix hozamú 
értékpapírokkal szembeni long és short 
kitettséget szerezzenek. A teljeshozam-
csereügyletek bruttó kitettsége nem 
haladja meg a 30%-ot, és várhatóan a 
nettó eszközérték 0–10%-a között marad. 

referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, inflációhoz kötött rögzített 
kamatozású értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát olyan inflációhoz 
kötött, befektetési szintű vagy befektetési 
szintnél alacsonyabb hitelminősítésű 
rögzített kamatozású értékpapírokba 
fekteti be 
(a Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
minősített kötvények esetében, illetve a 
Schroders vélelmezett minősítése alapján 
a nem minősített kötvények esetében), 
amelyeket a világ bármely részén működő 
kormányzatok, kormányzati szervek, 
nemzetek feletti szervezetek és vállalatok 
bocsátottak ki. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket), long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Ha az Alap teljeshozam-
csereügyleteket használ, a mögöttes 
eszközöket olyan eszközök alkotják, 
amelyekbe az Alap befektethet 
befektetési célkitűzése és befektetési 
politikája szerint. Teljeshozam-
csereügyleteket elsősorban azért 
alkalmaznak, hogy fix hozamú 
értékpapírokkal szembeni long és short 
kitettséget szerezzenek. A teljeshozam-
csereügyletek bruttó kitettsége nem 
haladja meg a 30%-ot, és várhatóan a 
nettó eszközérték 0–10%-a között marad. 
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Bizonyos körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

Bizonyos körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a 3 hónapos EURIBOR +3%-
os értéket (vagy egy alternatív 
kamatlábat) meghaladó évenkénti 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása előtt* egy három–ötéves 
időszak alatt, eszközök és piacok 
diverzifikált halmazába befektetve 
világszerte. Az Alap évi 4–7% volatilitás 
biztosítására törekszik (ez annak 
mérőszáma, mennyit változnak az Alap 
hozamai egy év során). Az Alap célja az 
emelkedő árfolyamú piacokban való 
részesedés, miközben arra törekszik, 
hogy a veszteséget az alap értékének 
maximum 10%-ára korlátozza egy 12 
hónapos görgetett időszak alatt. A 
veszteségek korlátozása nem 
garantálható. 

*A díjak levonása utáni, az egyes 
részvényosztályokra vonatkozó 
célhozamok megtekintéséhez kérjük, 
keresse fel a Schroders weboldalát: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül vagy 
közvetve származékos eszközökön 
keresztül részvényekbe és részvényekhez 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a 3 hónapos EURIBOR +3%-
os értéket (vagy egy alternatív 
kamatlábat) meghaladó évenkénti 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása előtt* egy három–ötéves 
időszak alatt, eszközök és piacok 
diverzifikált halmazába befektetve 
világszerte. Az Alap évi 4–7% volatilitás 
biztosítására törekszik (ez annak 
mérőszáma, mennyit változnak az Alap 
hozamai egy év során). Az Alap célja az 
emelkedő árfolyamú piacokban való 
részesedés, miközben arra törekszik, 
hogy a veszteséget az alap értékének 
maximum 10%-ára korlátozza egy 12 
hónapos görgetett időszak alatt. A 
veszteségek korlátozása nem 
garantálható. 

*A díjak levonása utáni, az egyes 
részvényosztályokra vonatkozó 
célhozamok megtekintéséhez kérjük, 
keresse fel a Schroders weboldalát: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül vagy 
közvetve származékos eszközökön 
keresztül részvényekbe és részvényekhez 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc


51/37. oldal 

kapcsolódó értékpapírokba, fix hozamú 
értékpapírokba 

és alternatív eszközosztályokba fekteti be. 

A fix hozamú értékpapírok közé tartoznak 
a rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok, mint például az 
államkötvények, a vállalati kötvények, a 
feltörekvő piaci hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, a befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkező 
(rögzített és lebegő kamatozású) 
értékpapírok (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok), átváltható kötvények és 
inflációhoz kötött kötvények. 

Az alternatív eszközosztályokba való 
befektetés elfogadható eszközök útján, a 
Tájékoztató III. mellékletében foglaltak 
szerint történik. 

Az Alap long és short pozíciókon keresztül 
származékos eszközöket használhat 
(ideértve a teljeshozam-csereügyleteket 
is) befektetési nyereség elérése, a 
kockázatok csökkentése, a zuhanó 
piacokon keletkező veszteségek 
mérséklése, valamint az alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 60%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
30%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 

kapcsolódó értékpapírokba, fix hozamú 
értékpapírokba 

és alternatív eszközosztályokba fekteti be. 

A fix hozamú értékpapírok közé tartoznak 
a rögzített és lebegő kamatozású 
értékpapírok, mint például az 
államkötvények, a vállalati kötvények, a 
feltörekvő piaci hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, a befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkező 
(rögzített és lebegő kamatozású) 
értékpapírok (a Standard & Poor's vagy 
más hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján a 
befektetési minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel rendelkező 
értékpapírok), átváltható kötvények és 
inflációhoz kötött kötvények. 

Az alternatív eszközosztályokba való 
befektetés elfogadható eszközök útján, a 
Tájékoztató III. mellékletében foglaltak 
szerint történik. 

Az Alap long és short pozíciókon keresztül 
származékos eszközöket használhat 
(ideértve a teljeshozam-csereügyleteket 
is) befektetési nyereség elérése, a 
kockázatok csökkentése, a zuhanó 
piacokon keletkező veszteségek 
mérséklése, valamint az alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 60%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
30%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. 
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Az Alap (kivételesen) eszközeinek akár 
100%-át pénzeszközökben és pénzpiaci 
befektetésekben tarthatja. 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 eszközeinek 
legfeljebb 10%-át fektetheti be nyílt végű 
befektetési alapokba. 

Az Alap (kivételesen) eszközeinek akár 
100%-át pénzeszközökben és pénzpiaci 
befektetésekben tarthatja. 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 eszközeinek 
legfeljebb 10%-át fektetheti be nyílt végű 
befektetési alapokba. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
rendszere alapján magasabb 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI World Index (euróval 
fedezett), MSCI Emerging Market Index 
(euróval fedezett), Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond Index (euróval 
fedezett), Barclays Global High Yield excl 
CMBS & EMD 2% Index (euróval fedezett), 
ICE BofA US Treasury Index (euróval 
fedezett), JPM GBI Emerging Market Index 
- EM Local (euróval fedezett), JPM EMBI 
Index EM Hard Currency (euróval 
fedezett), Thomson Reuters Global 
Convertible Bonds Index (euróval 
fedezett) egyedi eszköz-súlyozott 
keveréke*. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési folyamattal 
kapcsolatban az Alap jellemzői című 
részben találhatók további részletek. 

*A keverék idővel az Alap tényleges 
eszközallokációjának megfelelően alakul. 

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. 

Global Smaller 
Companies 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az S&P Developed Small Cap 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző részein 
működő kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az S&P Developed Small Cap 
(Net TR) index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, a világ különböző részein 
működő kisvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő kisvállalatok részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Kisvállalatok 
alatt olyan vállalatok értendők, amelyek a 
vásárlás idején a piaci tőkeérték alapján a 
globális részvénypiacok alsó 30%-át 
alkotják. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő kisvállalatok részvényeibe 
és részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Kisvállalatok 
alatt olyan vállalatok értendők, amelyek a 
vásárlás idején a piaci tőkeérték alapján a 
globális részvénypiacok alsó 30%-át 
alkotják. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 30%-át 
(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az S&P Developed Small Cap (Net TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Global Target 
Return 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill Index +5% (vagy egy 
alternatív kamatláb) értékű 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása előtt* egy hároméves 
görgetett időszakok alatt, eszközosztályok 
széles skálájába befektetve világszerte. 
Nincs garancia arra, hogy a célkitűzést 
eléri, és az Ön tőkéje kockázatnak van 
kitéve. 

*A díjak levonása utáni, az egyes 
részvényosztályokra vonatkozó 
célhozamok megtekintéséhez kérjük, 
keresse fel a Schroders weboldalát: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül vagy 
közvetve (nyílt végű befektetési alapok és 
származékos eszközök útján) 
részvényekbe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokba, rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
(amelyeket kormányzatok, kormányzati 
ügynökségek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki), 
jelzálogalapú és eszközalapú 
értékpapírokba és átváltoztatható 
kötvényekbe, devizákba és alternatív 
eszközosztályokba (a jelen Tájékoztató III. 
Függelékében foglaltak alapján), például 
ingatlanhoz, infrastruktúrához és 
árucikkhez kapcsolódó átruházható 
értékpapírokba. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 40%-át 
nyílt végű befektetési alapokban 
tarthatja. Azonban amint az Alap 
növekszik, a Befektetéskezelő várakozása 
szerint az Alap eszközeinek kevesebb 
mint 10%-át tartja nyílt végű befektetési 
alapokban. 

Az alap továbbá a befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba is befektethet (a Standard 
& Poor's skálája szerint, vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill Index +5% (vagy egy 
alternatív kamatláb) értékű 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása előtt* egy hároméves 
görgetett időszakok alatt, eszközosztályok 
széles skálájába befektetve világszerte. 
Nincs garancia arra, hogy a célkitűzést 
eléri, és az Ön tőkéje kockázatnak van 
kitéve. 

*A díjak levonása utáni, az egyes 
részvényosztályokra vonatkozó 
célhozamok megtekintéséhez kérjük, 
keresse fel a Schroders weboldalát: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát közvetlenül vagy 
közvetve (nyílt végű befektetési alapok és 
származékos eszközök útján) 
részvényekbe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokba, rögzített és 
változó kamatozású értékpapírokba 
(amelyeket kormányzatok, kormányzati 
ügynökségek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok bocsátottak ki), 
jelzálogalapú és eszközalapú 
értékpapírokba és átváltoztatható 
kötvényekbe, devizákba és alternatív 
eszközosztályokba (a jelen Tájékoztató III. 
Függelékében foglaltak alapján), például 
ingatlanhoz, infrastruktúrához és 
árucikkhez kapcsolódó átruházható 
értékpapírokba. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 40%-át 
nyílt végű befektetési alapokban 
tarthatja. Azonban amint az Alap 
növekszik, a Befektetéskezelő várakozása 
szerint az Alap eszközeinek kevesebb 
mint 10%-át tartja nyílt végű befektetési 
alapokban. 

Az alap továbbá a befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba is befektethet (a Standard 
& Poor's skálája szerint, vagy más 
hitelminősítő ügynökségek ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). 
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Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket is) befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése, illetve az 
Alap hatékonyabb kezelése céljából. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 40%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
20%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. Az Alap pénzpiaci 
eszközökbe is befektethet, és 
pénzeszközöket is tarthat. 

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket (beleértve a teljeshozam-
csereügyleteket is) befektetési nyereség 
elérése, a kockázat csökkentése, illetve az 
Alap hatékonyabb kezelése céljából. 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 kontraktusokat elsősorban 
részvényekkel és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírokkal, rögzített és 
lebegő kamatozású értékpapírokkal és 
áruindexekkel szembeni long és short 
kitettség szerzése érdekében 
alkalmazhatnak. A teljeshozam-
csereügyletek és a különbözeti ügyletek 
bruttó kitettsége nem haladja meg a 40%-
ot, és várhatóan a nettó eszközérték 0–
20%-a között marad. Bizonyos 
körülmények között ez az arány 
magasabb lehet. Az Alap pénzpiaci 
eszközökbe is befektethet, és 
pénzeszközöket is tarthat. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
rendszere alapján magasabb 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI World Index (hedged to 
USD), MSCI Emerging Market Index 
(unhedged), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond Index (hedged to USD), 
Barclays Global High Yield excl. CMBS & 
EMD 2% Index (hedged to USD), ICE BofA 
US Treasury Index (hedged to USD), JPM 
GBI Emerging Market Index - EM Local 
(unhedged) and JPM EMBI Index EM Hard 
Currency (hedged to USD) egyedi eszköz-
súlyozott keveréke*. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési folyamattal 
kapcsolatban az Alap jellemzői című 
részben találhatók további részletek. 

*A keverék idővel az Alap tényleges 
eszközallokációjának megfelelően alakul. 

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: 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Italian Equity Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az FTSE Italia All-Share (TR) 
Index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, olasz vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább 70%-át olasz vállalatok 
koncentrált körének (ez jellemzően 50 
vállalatnál kevesebbet jelent) 
részvényeibe és részvényjellegű 
értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap 
ezeknek az eszközöknek legalább 25%-át 
(ami az Alap eszközei 17,5%-ának felel 
meg) olyan olasz vállalatok részvényeibe 
vagy részvényjellegű értékpapírjaiba 
fekteti, amelyek nem szerepelnek az FTSE 
MIB indexben vagy más, ezzel 
egyenértékű indexekben, és ezeknek az 
eszközöknek legalább 5%-át (ami az Alap 
eszközeinek 3,5%-át teszi ki) olyan olasz 
vállalatok részvényeibe és részvényjellegű 
értékpapírjaiba fekteti be, amelyek nem 
szerepelnek az FTSE MIB és az FTSE MID 
CAP indexekben, illetve más, ezekkel 
egyenértékű indexekben. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
fektetheti be olyan értékpapírokba, 
amelyeket ugyanaz a vállalat, vagy 
ugyanabba a vállalatcsoportba tartozó 
vállalatok bocsátottak ki vagy tettek 
ügylet tárgyává egymás között. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az FTSE Italia All-Share (TR) 
Index referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, olasz vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább 70%-át olasz vállalatok 
koncentrált körének (ez jellemzően 50 
vállalatnál kevesebbet jelent) 
részvényeibe és részvényjellegű 
értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap 
ezeknek az eszközöknek legalább 25%-át 
(ami az Alap eszközei 17,5%-ának felel 
meg) olyan olasz vállalatok részvényeibe 
vagy részvényjellegű értékpapírjaiba 
fekteti, amelyek nem szerepelnek az FTSE 
MIB indexben vagy más, ezzel 
egyenértékű indexekben, és ezeknek az 
eszközöknek legalább 5%-át (ami az Alap 
eszközeinek 3,5%-át teszi ki) olyan olasz 
vállalatok részvényeibe és részvényjellegű 
értékpapírjaiba fekteti be, amelyek nem 
szerepelnek az FTSE MIB és az FTSE MID 
CAP indexekben, illetve más, ezekkel 
egyenértékű indexekben. 

Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
fektetheti be olyan értékpapírokba, 
amelyeket ugyanaz a vállalat, vagy 
ugyanabba a vállalatcsoportba tartozó 
vállalatok bocsátottak ki vagy tettek 
ügylet tárgyává egymás között. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az FTSE Italia All-Share (TR) index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Russell Nomura Small Cap 
(Net TR) Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, japán kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát japán kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. 
Ezek olyan vállalatok, amelyek a vásárlás 
idején a piaci tőkeérték alapján a japán 
részvénypiac piaci kapitalizációjának alsó 
30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Russell Nomura Small Cap 
(Net TR) Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, japán kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát japán kisvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be. 
Ezek olyan vállalatok, amelyek a vásárlás 
idején a piaci tőkeérték alapján a japán 
részvénypiac piaci kapitalizációjának alsó 
30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Russell Nomura Small Cap (Net TR) 
index. Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

Smart 
Manufacturing 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik a világ bármely részén működő 
olyan vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel, 
amelyek a Befektetéskezelő megítélése 
szerint ki fogják tudni használni a 
legújabb ipari innovációs technikák által 
kínált lehetőségeket. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A Smart Manufacturing (Intelligens 
gyártás) általánosságban azt jelenti, hogy 
az adott vállalat a legújabb ipari 
innovációs technikákat alkalmazza a 
gyártás és az ahhoz kapcsolódó ágazatok 
– köztük a terjesztés, a logisztika és a 
szállítmányozás – piaci igényeinek 
kielégítésére és az ellátási láncban 
jelentkező kihívások kezelésére. A 
Befektetéskezelő olyan vállalatokba 
irányuló befektetésre törekszik, amelyek 
véleménye szerint ezen innovatív 
megoldásoknak való kitettségüknek 
köszönhetően kiemelkedő növekedést 
fognak elérni. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 10%-át 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap tőkenövekedés biztosítására 
törekszik a világ bármely részén működő 
olyan vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba történő befektetéssel, 
amelyek a Befektetéskezelő megítélése 
szerint ki fogják tudni használni a 
legújabb ipari innovációs technikák által 
kínált lehetőségeket. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát a világ bármely 
részén működő vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

A Smart Manufacturing (Intelligens 
gyártás) általánosságban azt jelenti, hogy 
az adott vállalat a legújabb ipari 
innovációs technikákat alkalmazza a 
gyártás és az ahhoz kapcsolódó ágazatok 
– köztük a terjesztés, a logisztika és a 
szállítmányozás – piaci igényeinek 
kielégítésére és az ellátási láncban 
jelentkező kihívások kezelésére. A 
Befektetéskezelő olyan vállalatokba 
irányuló befektetésre törekszik, amelyek 
véleménye szerint ezen innovatív 
megoldásoknak való kitettségüknek 
köszönhetően kiemelkedő növekedést 
fognak elérni. 

Az Alap közvetlenül befektethet kínai „B” 
részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, 
valamint az eszközeinek legfeljebb 10%-át 
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(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

(nettó alapon) közvetlenül, vagy közvetve 
(pl. részvételi kötelezvényeken keresztül) 
befektetheti kínai „A” részvényekbe a 
Shanghai-Hong Kong Stock Connecten és 
a Shenzhen-Hong Kong Stock Connecten 
keresztül. 

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

Az Alap felhasználhat származékos 
eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse 
a kockázatot, illetve hatékonyabban 
kezelje az Alapot. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az MSCI AC World (Net TR) index. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók további 
részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be 
bizonyos tevékenységekbe, iparágakba 
vagy kibocsátói csoportokba az Alap 
weboldalán található „Fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk” című részben – 
lásd: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc – közölt határértékek felett.  

Strategic Credit Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az ICE BofA Sterling 3-Month 
Government Bill Index referenciaértéket 
(vagy egy alternatív referencia-
kamatlábat) meghaladó tőkenövekedés 
és jövedelem biztosítása a díjak levonása 
után egy három–ötéves időszak alatt, 
európai vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírjaiba befektetve. 

2021. június 21-től a Befektetési 
célkitűzés szakasz és a Befektetési 
politika a következőre változik: 

Befektetési célkitűzés 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az ICE BofA Sterling 3-Month 
Government Bill Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési célkitűzés 

Az Alap célja az ICE BofA Sterling 3-Month 
Government Bill Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
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Az Alap célja az ICE BofA Sterling 3-Month 
Government Bill Index referenciaértéket 
meghaladó tőkenövekedés és jövedelem 
biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be világszerte. 

Az alap az eszközeinek akár 100%-át is 
befektetheti befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & Poor's 
skálája szerint, vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). 

Az Alap az átváltható kötvényekkel és az 
opciós utalványokkal kiegészített 
kötvényekkel szemben 25%-os kitettségre 
törekszik. Az átváltható kötvényekkel 
szembeni kitettség legfeljebb 10%-ban 
tartalmaz feltételesen átváltható 
kötvényeket. 

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

biztosítása a díjak levonása után egy 
három–ötéves időszak alatt, euróban 
denominált és a világ bármely részén 
működő vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát kormányzatok, 
kormányzati szervek, nemzetek feletti 
szervezetek és vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be világszerte. 

Az Alap az eszközeinek akár 100%-át is 
befektetheti befektetésre ajánlottnál 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & Poor's 
skálája szerint, vagy más hitelminősítő 
ügynökségek ezzel egyenértékű 
minősítése alapján). 

Az Alap az átváltható kötvényekkel és az 
opciós utalványokkal kiegészített 
kötvényekkel szemben 25%-os kitettségre 
törekszik. Az átváltható kötvényekkel 
szembeni kitettség legfeljebb 10%-ban 
tartalmaz feltételesen átváltható 
kötvényeket. 

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

Az Alap származékos eszközökbe is 
befektethet annak érdekében, hogy 
hosszú vagy rövid kitettséget hozzon létre 
a származékos eszközök alapul szolgáló 
eszközei tekintetében. Az Alap 
származékos eszközöket is használhat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése és az Alap hatékonyabb 
kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
rendszere alapján pozitív abszolút 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
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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. 

Swiss Equity Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Swiss Performance index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása, a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, svájci vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát svájci vállalatok 
részvényeinek és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjainak koncentrált 
körébe fekteti be. Ez alapján az Alap 
jellemzően kevesebb mint 50 vállalat 
értékpapírjait tartja. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Swiss Performance index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása, a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, svájci vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát svájci vállalatok 
részvényeinek és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjainak koncentrált 
körébe fekteti be. Ez alapján az Alap 
jellemzően kevesebb mint 50 vállalat 
értékpapírjait tartja. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Swiss Leaders Index. Az ennek 
elérésére alkalmazott befektetési 
folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók további 
részletek. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Swiss Performance Index 
Extra referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, svájci kis-és középvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát svájci kis-és 
középvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Ezek olyan 
vállalatok, amelyek a vásárlás idején a 
tőzsdei értékük alapján a svájci 
részvénypiac legalsó 30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Swiss Performance Index 
Extra referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, svájci kis-és középvállalatok 
részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát svájci kis-és 
középvállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. Ezek olyan 
vállalatok, amelyek a vásárlás idején a 
tőzsdei értékük alapján a svájci 
részvénypiac legalsó 30%-át alkotják. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Swiss Performance Index Extra. Az 
ennek elérésére alkalmazott befektetési 
folyamattal kapcsolatban az Alap 
jellemzői című részben találhatók további 
részletek. 

Az Alap közvetlenül nem fektet be a 
korlátozásokat meghaladó adott 
tevékenységekbe, iparágakba vagy 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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kibocsátói csoportokba; lásd az Alap 
weboldalán található „Fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk” című részt: 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

UK Equity Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az FTSE All Share Total 
Return index értékét meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, az Egyesült Királyságban működő 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát egyesült 
királyságbeli vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja az FTSE All Share Total 
Return index értékét meghaladó 
tőkenövekedés biztosítása a díjak 
levonása után egy három–ötéves időszak 
alatt, az Egyesült Királyságban működő 
vállalatok részvényeibe és részvényekhez 
kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát egyesült 
királyságbeli vállalatok részvényeibe és 
részvényekhez kapcsolódó 
értékpapírjaiba fekteti be. 

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

Az Alap származékos eszközöket is 
használhat befektetési nyereség elérése, 
a kockázat csökkentése és az Alap 
hatékonyabb kezelése érdekében. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint az FTSE All Share Total Return index. 
Az ennek elérésére alkalmazott 
befektetési 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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US Dollar Bond Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond (TR) index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, USA dollárban denominált 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát USA dollárban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek és vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be, beleértve az 
eszközalapú és jelzálogalapú 
értékpapírokat is. 

Az Alap a rögzített kamatozású 
befektetések teljes hitelspektrumába 
befektet. Az Alap az alábbiak szerint 
fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); valamint 

- eszközeinek legfeljebb 70%-át 
eszközfedezetű értékpapírokba, 
kereskedelmi jelzálogalapú 
értékpapírokba és/vagy a 
lakásszektorban kibocsátott 
jelzálogalapú értékpapírokba, 
amelyeket világszerte befektetési 
minősítéssel vagy a befektetési 
minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel bocsátanak ki (a 
Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). Az 
alapul szolgáló eszközök közé 
tartozhatnak a hitelkártya-
követelések, a személyi kölcsönök, 
a gépjárműkölcsönök, a 

Befektetési célkitűzés 
Az Alap célja a Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond (TR) index 
referenciaértéket meghaladó 
tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a 
díjak levonása után egy három–ötéves 
időszak alatt, USA dollárban denominált 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba befektetve. 

Befektetési politika 
Az aktívan kezelt Alap eszközeinek 
legalább kétharmadát USA dollárban 
denominált és a világ bármely részén 
működő kormányzatok, kormányzati 
szervek és vállalatok által kibocsátott 
rögzített és változó kamatozású 
értékpapírokba fekteti be, beleértve az 
eszközalapú és jelzálogalapú 
értékpapírokat is. 

Az Alap a rögzített kamatozású 
befektetések teljes hitelspektrumába 
befektet. Az Alap az alábbiak szerint 
fektethet be: 

- eszközeinek legfeljebb 40%-át 
befektetési minősítésnél 
alacsonyabb hitelminősítésű 
értékpapírokba (a Standard & 
Poor's vagy más hitelminősítő 
ügynökség ezzel egyenértékű 
minősítése alapján a minősített 
kötvények esetében, valamint a 
Schroders vélelmezett minősítése 
alapján a nem minősített kötvények 
esetében); valamint 

- eszközeinek legfeljebb 70%-át 
eszközfedezetű értékpapírokba, 
kereskedelmi jelzálogalapú 
értékpapírokba és/vagy a 
lakásszektorban kibocsátott 
jelzálogalapú értékpapírokba, 
amelyeket világszerte befektetési 
minősítéssel vagy a befektetési 
minősítésnél alacsonyabb 
hitelminősítéssel bocsátanak ki (a 
Standard & Poor's vagy más 
hitelminősítő ügynökség ezzel 
egyenértékű minősítése alapján). Az 
alapul szolgáló eszközök közé 
tartozhatnak a hitelkártya-
követelések, a személyi kölcsönök, 
a gépjárműkölcsönök, a 
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kisvállalkozásoknak nyújtott 
kölcsönök, a bérleti díjak, a 
kereskedelmi jelzáloghitelek, 
valamint az ingatlanjelzálogok. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

kisvállalkozásoknak nyújtott 
kölcsönök, a bérleti díjak, a 
kereskedelmi jelzáloghitelek, 
valamint az ingatlanjelzálogok. 

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

Az Alap alkalmazhat származékos 
eszközöket, long és short pozíciókat 
befektetési nyereség elérése, a kockázat 
csökkentése, illetve az Alap hatékonyabb 
kezelése céljából. Az Alap használhat 
tőkeáttételt. 

Az Alap a Befektetéskezelő értékelési 
kritériumai alapján magasabb átlagos 
fenntarthatósági pontszámot tart fenn, 
mint a Bloomberg Barclays US Aggregate 
Bond (TR) index. Az ennek elérésére 
alkalmazott befektetési 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. 

 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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