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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Fontos értesítés: Új banki adatok az állandó kiegyenlítési utasításokhoz  

Jelen levelünkkel értesítjük, hogy a transzferügynöki beszedési számlákkal kapcsolatos állandó 
kiegyenlítési utasításaink hamarosan a jelenlegi szolgáltatónk, a Bank of America Merrill Lynch (BAML) 
helyett a HSBC-hez kerülnek át. A kiegyenlítéssel kapcsolatos új utasításokról a változás hatályba lépése (a 
„Hatálybalépés napja”) előtt legalább 30 nappal értesíteni fogjuk. 

2019. július 1-jén stratégiai partnerségre léptünk a HSBC-vel annak érdekében, hogy fokozzuk az 
ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatások konzisztenciáját és hatékonyságát. Ennek a partnerségnek a 
részeként a Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) (a Luxemburgban bejegyzett 
alapok alapkezelő társasága) transzferügynöki feladatköreit a HSBC Continental Europe, Luxembourg 
társaságra ruházta. A banki adatok fent említett változása a partnerség kialakulásának legutolsó szakasza.   

Mit jelent ez a változás az Ön számára?  

A Hatálybalépés napjától kezdődően, amennyiben Ön: 

(a) új alapokat jegyez vagy az alábbiakban felsorolt alapok bármelyikében meglévő befektetéseit 
kívánja növelni, ehhez az új banki adatokat kell használnia, amelyekről kellő időben értesíteni 
fogjuk.  

(b) ha elektronikus úton végez kifizetéseket, akkor az Ön által használt rendszerben módosítania kell 
fizetési utasításait.  

Ezek a változások a következő alapokkal kapcsolatos ügyletek elszámolására vonatkoznak: 

Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF) 
Schroder Selection Fund (SSF) 
Schroder Special Situations Fund (SSSF) 
Schroder Matching Plus (SMP) 
Schroder Investment Fund (SIF) 
Schroder GAIA 
Schroder GAIA II 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiegyenlítésre vonatkozóan a HSBC-nek adott új utasítások nem 
lesznek érvényben a Hatálybalépés napja előtt.   



2/2. oldal 

A következő lépések 

1. A változásról legalább egy hónappal a Hatálybalépés napja előtt emlékeztetőt fogunk küldeni az Ön 
számára, amelyben megadjuk az állandó kiegyenlítési utasításokhoz használandó új adatokat.   

2. Amennyiben nyilvántartásunkban szerepelnek az Ön szervezetének az e-mail-címei, ezt és az összes 
többi, a témához kapcsolódó értesítést ezekre az e-mail-címekre is meg fogjuk küldeni.  

Ez a tevékenységekben beálló változás nem befolyásolja az alapok befektetéseinek a kezelését, 
díjszerkezetüket, vagy az Ön befektetési egységekben/részvényekben meglévő részesedését.  

Az említett változás költségeit – beleértve a szabályozói költségeket és a részvénytulajdonosokkal való 
kommunikáció költségeit – a SIM EU viseli. 

Ha kérdése van vagy további információt szeretne, olvassa el GYIK dokumentumunkat itt: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/. 
Az említett bankszámlaváltás hatásával kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
a HSBC-vel a következő elérhetőségen: +352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com, vagy 
forduljon a helyi értékesítési irodához. 

Tisztelettel: 

Az Igazgatótanács 

 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/
mailto:SchrodersEnquiries@HSBC.com

