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Materiał marketingowy



100% koncentracja na 
zarządzaniu aktywami

W Schroders w pełni koncentrujemy się na zarządzaniu 
aktywami. Oznacza to, że możemy podchodzić do 
inwestycji koncentrując się na niej i wykazując ducha 
przedsiębiorczości. Naszym nadrzędnym celem jest 
maksymalizacja stóp zwrotu dla naszych klientów. 

Źródło: Global Investor ISF ‘Asset Manager of the Year’ przyznana w lipcu 2016 r.; Fitch Ratings na 
27 kwietnia 2016 r.; International Adviser Awards 2016, International Retirement Provider of the Year. 

Źródło: Schroders, na 31 grudnia 2016 r.
1 Aktywa na 31 marca 2017.

Kompleksowa 
oferta produktowa

Korzystając z naszych wewnętrznych 
zasobów, w imieniu inwestorów 
instytucjonalnych i detalicznych, instytucji 
fi nansowych i zamożnych klientów 
z całego świata, zarządzamy aktywami 
zainwestowanymi w wiele różnych klas 
aktywów takich jak akcje, obligacje, 
rozwiązania multi-asset oraz alternatywne 
klasy aktywów.

Szerokie zasoby globalne

Pracuje dla nas 250 zarządzających 
funduszami, 260 analityków, stratedzy 
i ekonomiści, którzy rozlokowani są na 
całym świecie. Ci utalentowani specjaliści 
wnoszą wkład w postaci wiedzy na 
temat lokalnych rynków i pomysłów 
inwestycyjnych do naszej globalnej sieci, 
dzięki czemu możemy identyfi kować 
potencjał rynków na całym świecie.

Siła fi nansowa i uznanie 
niezależnych podmiotów

Schroders posiada stabilną strukturę 
własnościową i solidny fundamentalnie 
bilans. Globalna działalność Schroders 
została oceniona na poziomie „Highest 
Standards” przez niezależną agencję 
ratingową Fitch. Odzwierciedla to naszą 
długą historię, niezależność, stabilność 
fi nansową i koncentrację na zarządzaniu 
aktywami.

Solidne fundamenty

Schroders - fi rma założona w 1804 roku 
zajmuje się inwestowaniem 
w zróżnicowanych warunkach rynkowych 
już od ponad 200 lat. Nasze dziedzictwo 
i doświadczenie pozwala nam rzucić 
wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu 
i tworzyć nowe możliwości inwestycyjne 
dla naszych klientów.

specjalistów inwestycyjnych

717

utalentowanych pracowników 
na całym świecie

> 4100

aktywów w zarządzaniu 
i administracji1

486,7 mld 
EUR

593
fundusze na całym świecie 
167 zarejestrowanych 
w Luksemburgu

> 200
lat doświadczenia 
i rozwoju

41
oddziałów w 27 krajach 
na całym świecie
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Oferta produktowa

Globalne możliwości inwestycyjne i dystrybucyjne

Wielka Brytania 
i Wyspy Normandzkie
1907 pracowników 
178 mld EUR zarządzanych aktywów

Brighton
Chester
Edynburg
Guernsey
Horsham 

Jersey
Londyn6

Maidstone
Oksford

Europa, Bliski Wschód, 
Afryka
685 pracowników 
94,2 mld zarządzanych aktywów

Amsterdam1

Cape Town
Dubaj
Frankfurt2

Genewa
Gibraltar
Kopenhaga3

Luksemburg
Madryt4

Mediolan5

Paryż
Rzym
Sztokholm3

Zurych

Wielka Brytania
Europa kontynentalna** Obie Ameryki

59 %

10 % 15 %

25 %

21%

39 %
Kana  

dystrybucji Region* Klasa aktywów25 %

10 %

40 %

21%

4 %

Klienci Instytucjonalni
Klienci Intermediary

Wealth Management Akcje
Obligacje

surowce  nieruchomo ci 
Multi-assett

Wealth management

31%

Region Azji 
i Pacyfi ku
788 pracowników 
112,7 mld EUR zarządzanych aktywów

Bombaj7

Dżakarta
Hongkong
Pekin
Seul

Singapur
Sydney
Szanghaj
Tajpej
Tokio

Ameryka Północna 
i Południowa
322 pracowników 
67,3 mld EUR zarządzanych aktywów

Bermudy 
Buenos Aires
Filadelfi a
Meksyk

Nowy Jork8

Santiago
Sao Paulo

1  Włączając Belgię.
2  Włączając Austrię, Węgry, Polskę, 

Czechy i Słowację.
3  Włączając Islandię, Finlandię 

i Norwegię.
4  Włączając Portugalię.
5  Włączając Bulgarię, Cypr, 

Grecję i Maltę.
6  Włączając Irlandię, Izrael i Rosję.
7  Joint venture z Axis AMC.
8 Włączając Kanadę.

Źródło: Schroders, na 31 grudnia 2016 r. 
Dane dotyczące zatrudnienia obejmują
wyłącznie pracowników zatrudnionych na stałe. 

Źródło: Schroders, na dzień 31 grudnia 2016 r. * W zależności od miejsca rejestracji klienta. ** Włączając Bliski Wschód i Afrykę.
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Ważne informacje: Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu 
informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału 
promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania 
się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów fi nansowych. 
Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych 
ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach 
nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że 
zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje 
ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności 

za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach 
i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne 
decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są 
wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; 
ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak 
i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej 
kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurk am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą 
być nagrywane lub monitorowane. RC61297/SRO-PL-CORP-05-2017-01

@schroders

schroders.pl

Szeroka oferta produktowa

Fundusze 
akcji

 – Globalnych, regionalnych, 
pojedynczych krajów

 – Rynków wschodzących

 – Opartych o metodę 
ilościową

 – Spółek o dużej, średniej, 
małej kapitalizacji

 – Sektorowe

 – Dywidendowe

 – Total return1

Fundusze 
multi-asset

 – Ochrony kapitału

 – Wzrostu przy 
kontrolowanym ryzyku

 – Dochodu

 – Chroniące przed infl acją

 – Ograniczonego ryzyka

 – Strategie Multi-manager

 – Rozwiązania portfelowe

Fundusze 
obligacji

 – Globalnych, regionalnych, 
pojedynczych krajów

 – Rynków wschodzących

 – Korporacyjnych, 
skarbowych, uniwersalne

 – Z ratingiem inwestycyjnym, 
high yield

 – Powiązanych z infl acją

 – Zamiennych

 – Infrastrukturalnych

 – Płynnościowe

 – Absolutnej stopy zwrotu1

Fundusze 
alternatywne

 – GAIA – platforma funduszy 
hedgingowych2

 – Nieruchomości

 – Instrumentów 
ubezpieczeniowych

 – Towarów rolnych, surowców

 – Private equity3

1  Strategia inwestycyjna mająca na celu osiąganie dodatnich stóp zwrotu przy ich jednoczesnej maksymalizacji.
2  Fundusze hedgingowe to fundusze inwestycyjne stosujące szeroki zakres strategii, od konserwatywnych po agresywne.
3  Papiery wartościowe przedsiębiorstw, które nie są notowane na giełdzie.

Schroder Investment Management GmbH

Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 97 57 17-0   E-Mail: SchrodersPoland@schroders.com


