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Przegląd 
Na koniec wszystko sprowadza się do dochodu. To jeden z głównych wniosków płynących z Globalnego Badania Inwestorów z 2016 roku.  
 
Dodatkowy dochód może stanowić wsparcie w okresie emerytury lub pomóc sfinansować edukację dzieci. Może też po prostu służyć jako 
dodatek do wynagrodzenia. Niezależnie od motywacji, większość ludzi inwestuje aby osiągnąć dochód, nawet jeśli nie mają zamiaru 
wkrótce z niego korzystać. 
 
Niestety nasze badanie ukazuje różnice w poziomie zrozumienia przez inwestorów poszczególnych etapów gromadzenia kapitału, w celu 
generowania pożądanego poziomu dochodu. Dla przykładu, o ile badanie pokazuje, że ludzie mają trafne pojęcie odnośnie tego jak długo 
będą żyć na emeryturze, to uświadamia też znacząco za wysokie oczekiwania odnośnie poziomu dochodu jaki mogliby osiągać 
w obecnych warunkach rynkowych.  
 
Weźmy na przykład emeryturę, która jest kluczową kwestią dla większości ludzi. Podczas gdy respondenci postrzegają dodatkowy 
dochód na emeryturze jako główny powód inwestowania i zarazem mają świadomość, że po przejściu na emeryturę mogą żyć jeszcze 
dwie dekady, a nawet dłużej, to relatywnie niewielu rozumie co to oznacza. W oszacowaniu kapitału niezbędnego na emeryturę, długość 
życia i stopa zwrotu z inwestycji przeplatają się. Inwestorzy wydają się jednak dostrzegać tylko jedną stronę równania. 
 
Taki brak zrozumienia ma znaczące konsekwencje dla zabezpieczenia przyszłości w długim terminie. Nasze badanie sugeruje, że ma to 
realne przełożenie zarówno na oczekiwania odnośnie stóp zwrotu, jak i horyzontu, w jakim inwestorzy skłonni są inwestować 
indywidualnie. 
 
Po pierwsze, oczekiwany poziom dochodu i długoterminowej stopy zwrotu inwestorów oraz doradców finansowych, wydają się być 
znacznie zawyżone. Na całym świecie, przeciętny poziom oczekiwanego przez klientów dochodu wynosi np. 9,1% (patrz wykres poniżej), 
przez co - z uwagi na historycznie niskie stopy procentowe w wielu krajach - wielu z nich może być zawiedzionych. 
 
Wykres 1: Dochód inwestycyjny - klienci 
Minimalny oczekiwany poziom dochodu 

 
 
Tak wysokie założenia byłyby bardziej realistyczne, gdyby inwestorzy byli gotowi podjąć większe ryzyko, aby osiągnąć swoje cele. Nasze 
badanie pokazuje jednak, że dla większości z nich priorytetem pozostaje ochrona kapitału. 
 
Jeśli chodzi o horyzont inwestycyjny, to prywatni inwestorzy określają go przeciętnie na ok. 3 lata, a doradcy wspominają o 4 latach. Taki 
okres trwania inwestycji może być odpowiedni dla gotówki i poszczególnych rodzajów obligacji, często jednak może być zbyt krótki aby 
ograniczać zmienność z jaką wiążą się inwestycje w akcje. 
 
Mniej niż 20% respondentów deklaruje przynajmniej 5 letni horyzont inwestycyjny - minimalny realny okres w przypadku inwestycji 
w akcje. Szczególnie niepokojące dane napływają od badanych reprezentujących tzw. „pokolenie Millenium”, z których dwie piąte twierdzi, 
że czuje się dobrze inwestując na okres krótszy niż rok.  
 
Największym ryzykiem jest to, że każdy, kto wierzy w jedno z tych dwóch błędnych założeń (wierząc, że inwestycja przyniesie lepsze 
stopy zwrotu niż jest to możliwe, lub sądząc, że zgromadzony kapitał pozwoli na uzyskiwanie bardzo wysokiego dochodu), nie będzie 
oszczędzał dostatecznie dużo, aby osiągnąć założone cele finansowe. Skumulowana na przestrzeni 20-30 lat różnica jest potencjalnie 
duża, sprawiając że rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami, a rzeczywistością stwierdzona w Globalnym Badaniu Inwestorów 
przeprowadzonym dla firmy Schroders w 2016 roku, jest poważnym zagrożeniem. 

W ujęciu globalnym
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 Średni poziom oczekiwanego dochodu to 9,1% w ujęciu globalnym.

 Średnia dla Europy to 7,9%, Azji 9,7%, dla obu Ameryk 10,4%.

Myśląc o dochodzie z Twoich inwestycji, (wyłączając oszczędności w gotówce i 
nieruchomości), jaki jest minimalny poziom dochodu jaki chciałbyś/abyś otrzymywać?

Oczekiwany dochód W ujęciu globalnym

Mniej niż 10% 52%

10%-14% 32%

15%-20% 16%

Średnia (%) 9,1%
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Dlaczego ludzie inwestują? 
Nasze badanie pokazuje, że to dzieci są głównym czynnikiem skłaniającym do inwestycji. Prawie jedna czwarta (23%) respondentów 
inwestuje, aby zapewnić dochód swoim potomkom, podczas gdy jedna piąta robi to aby pokryć koszty edukacji. Ponieważ według 
szacunków Centre for Economics and Business Research1, przeciętny koszt wychowania dziecka to 231 843 funtów (wzrost o 65% od 
2003 r.), łatwo więc zrozumieć taką motywację. 
 
Jednak dla wielu ludzi, zapewnienie dodatkowego dochodu w okresie emerytury pozostaje najważniejszym powodem do inwestowania — 
prawie połowa (45%) respondentów robi to w celu zwiększenia tego świadczenia lub otrzymywania regularnego dochodu. Podobne 
wartości odnotowano w przypadku inwestowania w celu zwiększenia wartości kapitału (44%) i/lub dodatku do wynagrodzenia lub innego 
dochodu (43%). Z drugiej strony, nasze badanie pokazuje, że relatywnie niewielu ludzi inwestuje zapewniając sobie w ten sposób jedyne 
źródło dochodu (13%), lub w celu wsparcia miesięcznych rat kredytu lub opłacenia czynszu (12%).  
 
W Wielkiej Brytanii ciekawie będzie obserwować jak zmienia się nastawienie inwestorów, w obliczu większej wolności w obszarze 
emerytur. Jako, że ludzie mogą skorzystać z szerszych możliwości zarządzania kapitałem emerytalnym według własnego uznania, mogą 
oni zacząć postrzegać inwestowanie w całkiem nowy sposób.  

Horyzont inwestycyjny 
W przypadku inwestycji w akcje sugerowanym minimum jest zwykle horyzont 5-letni. W założeniu umożliwia to inwestorom doświadczenie 
zarówno okresu hossy jak i bessy w ramach rynkowego cyklu. Jak zwykle jednak, nic nie jest gwarantowane. 
 
Jako przykład podać można analizę2 zachowania indeksu S&P 500 pomiędzy latami 1927 i 2014, przeprowadzoną przez Ritholtz Wealth 
Management. Pokazuje ona, że ten amerykański indeks notował dodatnie stopy zwrotu w 88% przypadków 5-letnich okresów. Wartość ta 
rośnie do 94% dla okresów 10-letnich, a w przypadku horyzontu 20-letniego jak dotąd nie zdarzyła się ujemna stopa zwrotu. 
 
Niemniej jednak, nasze badanie sugeruje, że średni czas na jaki prywatni inwestorzy są gotowi zainwestować swoje środki to 3,2 roku. 
Jak widać na poniższym wykresie z lewej, mniej niż jedna piąta (18%) respondentów jest skłonna zainwestować na dłużej niż 5 lat, 
podczas gdy jedna trzecia (31%) inwestuje przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 
 
Jest to spójne z badaniami przeprowadzanymi wcześniej pokazując, że horyzont inwestycyjny ulega skróceniu. Dla przykładu, ostatnie 
badanie Investment Association Asset Management Survey3 — które w jednej z części zidentyfikowało nieznacznie dłuższy przeciętny 
okres inwestycji pomiędzy 4, a 4,5 roku — sugeruje, że przyczynił się do tego postęp technologiczny i rozwój platform handlowych. 
Obecnie znacznie łatwiej jest inwestorom i ich doradcom monitorować wyniki oraz kupować i sprzedawać fundusze.  
 
Panujące wśród inwestorów krótkoterminowe nastawienie jest w pewnym stopniu powielane przez doradców finansowych. Chociaż 
przeciętny okres inwestycyjny jaki rekomendują klientom to 4,3 roku, to jak pokazuje poniższy wykres z prawej, ponad połowa (52%) 
doradców rekomenduje horyzont krótszy niż 4 lata. 
 
  

                                                 
1http://www.cebr.com/. 
2http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/. 
3http://www.theinvestmentassociation.org//assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf (Figure 61). 

http://www.cebr.com/
http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/
http://www.theinvestmentassociation.org/assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf
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Wykresy 2 i 3: Horyzont inwestycyjny 
Czas trwania inwestycji 

 
 
Może tak być ponieważ doradcy zalecają inwestycje w instrumenty inne niż akcje, takie jak obligacje, lub po prostu uginają się pod presją 
wymagań klientów. Niezależnie od przyczyn, dalsze niezbędne działania to pomoc inwestorom i ich doradcom w pełni docenić wartość 
inwestycji w akcje w długim terminie i pozwolić działać mechanizmowi procentu składanego. 

Oczekiwania inwestycyjne 
Jednym z niepodważalnych wniosków płynących z naszego badania jest fakt, że oczekiwania wielu inwestorów pochodzą z innej epoki — 
epoki, w której stopy procentowe były regularnie na poziomie 5% i wyżej. Globalnie, przeciętny poziom dochodu jaki chciałby otrzymywać 
inwestor prywatny to 9,1% rocznie. Jednocześnie minimalny poziom jaki doradcy chcieliby zapewnić swoim klientom jest tylko 
nieznacznie bardziej realistyczny — średnio na poziomie 7,9% rocznie 
 
 Warto nadmienić, że wyniki te są częściowo zniekształcone przez relatywnie nieliczną grupę inwestorów o bardzo wysokich 
wymaganiach. Jak pokazuje poniższy wykres, 18% doradców oczekuje dochodu w wysokości 10%, podczas gdy 7% wskazuje na poziom 
20% lub wyższy. Z drugiej strony, prawie połowa (49%) ma bardziej rozsądne oczekiwania co do dochodu — od 2 do 5%. W większym 
stopniu nie dotyczy to klientów, z których 28% spodziewa się dochodu pomiędzy 2%, a 5%, podczas gdy 16% wymaga 15% lub więcej. 
 
Wykres 4: Dochód inwestycyjny - doradcy 
Minimalny oczekiwany poziom dla klientów 

 
 

Klienci:
Wyłączając emerytury i inwestycje 
w nieruchomości, jaki jest przeciętny czas trwania 
Twojej inwestycji?  „Czas trwania” oznacza okres 
przez jaki Twoje pieniądze pozostają 
zainwestowane w ramach pojedynczej inwestycji.

Doradcy:
Kiedy rozmawiasz z klientami 
o horyzoncie inwestycyjnym, na jak długo 
rekomendujesz im inwestować?
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 Średni poziom oczekiwanego dochodu jaki doradca chce uzyskać dla 
klienta to 7,9% w ujęciu globalnym.

 Średnia globalna dochodu jaki klienci chcą osiągać to 9,1%.

Myśląc o dochodzie z inwestycji Twoich klientów, (wyłączając oszczędności w gotówce i 
nieruchomości), jaka jest minimalna wartość (procentowa) jaką chciałbyś/abyś aby otrzmywali?

Oczekiwany dochód W ujęciu globalnym

Mniej niż 10% 69%

10%-14% 21%

15%-20% 11%

Średnia (%) 7,9
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Aby umieścić powyższe oczekiwania w pewnym kontekście, wszystkie główne rynki — w Wielkiej Brytanii, strefie euro, USA i Japonii — 
cechują stopy procentowe na poziomie 0,5% lub niższe. Na koniec maja 2016 r., rentowności 10-letnich obligacji skarbowych były poniżej 
2% zarówno w Wielkiej Brytanii i USA, a w strefie euro i Japonii — ujemne. 
 
Jednocześnie stopy zwrotu indeksu MSCI World to mniej niż 3%, a w przypadku FTSE All-Share, mniej niż 4%. Nawiązując do Barclays 
Equity Gilt Study4 dla znacznie dłuższego horyzontu — dane obejmujące ponad 100 lat — przeciętna stopa zwrotu rynków akcji to 5,1% 
rocznie, a w przypadku rynków obligacji — 1,2%. 
 
Oczywistym jest, że inwestorzy i ich doradcy znacząco przeszacowują możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu. To błąd, który może mieć 
znaczący wpływ na długoterminowe zachowania w kwestii oszczędzania. W końcu kapitalizacja na poziomie 9,1% rocznie oszczędzanych 
co miesiąc 200 funtów przez okres 20 lat daje solidne 135 286 funtów. Z kolei bardziej realistyczne założenie na poziomie 4% daje efekt 
w postaci tylko 73 354 funtów. 

Oczekiwania odnośnie długości życia 
W przeciwieństwie do przewidywanego poziomu rocznego dochodu nasze badanie sugeruje, że ludzie generalnie mają znacznie bardziej 
realistyczne oczekiwania co do tego jak długo będą żyć na emeryturze. Jak pokazuje poniższy wykres, przeciętna odpowiedzi to 
nieznacznie ponad 21 lat. Jednocześnie tylko 10% spodziewa się, że będzie żyć krócej niż 10 lat po przejściu na emeryturę, a 13% 
oczekuje życia dłuższego niż 30 lat. 
 
Wykres 5: Oczekiwana długość życia na emeryturze 
Długość życia na emeryturze 

 
 
Jako przykład posłużyć może Wielka Brytania, w przypadku której średnia na poziomie 21 lat wpisuje się w dane z najnowszego raportu5 
Office of National Statistics (ONS) wskazującego, że mężczyźni i kobiety osiągający 65 lat pomiędzy rokiem 2012 i 2014, będą żyć przez 
kolejne 18 do 20 lat. 
 

  

                                                 
4https://wealth.barclays.com/en_gb/smartinvestor/better-investor/investing-lessons-from-114-years-of-data.html. 
5https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies. 
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Powody do inwestowania 
Klienci 
W czasie gdy oprocentowanie rachunków oszczędnościowych jest w wielu przypadkach pomijalne, kluczowym argumentem za podjęciem 
dodatkowego ryzyka akcji czy obligacji jest chęć pobicia inflacji. Nasze badanie potwierdza, że inwestorzy podzielają taki pogląd. Klienci 
postrzegają to i ochronę kapitału jako dwie najważniejsze przesłanki do inwestowania. Jak pokazuje poniższy wykres, obie uzyskały 
ocenę na poziomie 7,9 na 10 możliwych. 
 
Wykres 6: Kryteria wyboru produktów inwestycyjnych 
Czynniki mające największe znaczenie 

 
 
Nieznacznie mniej istotne dla klientów są wzrost wartości kapitału (7,8) i niskie opłaty z notą 7,5, tyle co historyczne wyniki inwestycji 
(choć to sprzeczne z treścią disclaimer’ów produktów inwestycyjnych). Być może dość niespodziewanie na końcu znalazła się szybkość 
otrzymywania dochodu z inwestycji, postrzegana jako relatywnie mało istotna i umieszczona na 9 miejscu z 11 możliwości jakie mieli 
respondenci. 

Doradcy 
Jak można było się spodziewać po tych, których zadaniem jest pomoc klientom w osiąganiu ich celów finansowych, doradcy w naszym 
badaniu deklarowali podobne priorytety przy rekomendowaniu produktów inwestycyjnych. Najważniejsza — wraz ze wzrostem wartości 
kapitału — jest jego ochrona, z oceną na poziomie 7,9. Na końcu znalazła się szybkość otrzymywania dochodu (6,4). 
 
Podobnie jak w przypadku klientów, historyczne wyniki (7,5) i renoma instytucji zarządzającej (7,4) pozostają istotne przy wyborze 
konkretnej inwestycji, natomiast niskie opłaty są znacznie niżej oceniane — 9 pozycja na 11 możliwych. 

Odmienność „pokolenia Millenium” 
„Pokolenie Millenium”, znane również pod nazwą „pokolenia Y”, zachowuje się inaczej. W nawiązaniu do najnowszego Deloitte Millennial 
Survey6, „millenialsi” — urodzeni pomiędzy początkiem lat 80-tych i rokiem 2000 — inaczej postrzegają korporacje. Ogólnie, są nieufni 
w stosunku do wielkich firm i tym samym nie przejawiają tego samego poziomu lojalności w stosunku do pracodawcy, co poprzednie 
generacje. 
 
Implikuje to kilka problemów dla zarządzających. Chodzi nie tylko o to, że „millenialsi” są mniej skłonni do utrzymywania inwestycji przez 
długi okres, ani o to, że są mniej lojalni wobec poszczególnych marek. Problemem jest również tendencja do częstszej zmiany 
pracodawcy, co stanowi dodatkową przeszkodę w kontekście oszczędzania w miejscu zatrudnienia. W naszym Globalnym Badaniu 
Inwestorów głęboko skupiliśmy się na tych problemach. 
 
Dla przykładu, nasi respondenci z „pokolenia Millenium” deklarowali przeciętny czas trwania inwestycji dłuższy niż rok, czyli krócej niż ich 
starsi koledzy (2,3 roku w porównaniu do 3,9 roku). Jednocześnie dwie piąte (41%) przyznaje, że ich horyzont to mniej niż 12 miesięcy.  
 

                                                 
6http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 

Klienci: na ile istotne przy wyborze produktu inwestycyjnego są dla Ciebie 
poniższe kryteria? Skala: (0) Nieistotne – (10) Bardzo istotne
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Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, ponieważ ich potrzeby są bliższe w czasie. „Millenialsi” są bardziej skłonni do oszczędzania na np. 
wkład własny w celu zakupu nieruchomości, wydatki na dzieci, czy jako dodatek do wynagrodzenia lub dochodu. Z drugiej strony, chociaż 
znowu, jak można było się spodziewać, kwestia zapewnienia dochodu na emeryturze jeszcze nie zaprząta ich myśli. 
 
Ogólnie rzecz ujmując, „millenialsi” mają te same priorytety inwestycyjne jak starsi inwestorzy — stopy zwrotu wyższe od inflacji i ochrona 
kapitału. Średnio, nie oczekują też, że będą żyć na emeryturze znacznie dłużej (21,5 roku, w porównaniu do 21 lat). 
 
Na emeryturze, są oni jednak bardziej skłonni polegać na dochodzie nieemerytalnym, podczas gdy największa różnica pomiędzy nimi, 
a starszymi generacjami to minimalny poziom dochodu jaki chcieliby otrzymywać ze swoich inwestycji. 
 
Przeciętne oczekiwania „millenialsów” co do dochodu na poziomie 10,2% rocznie, są znacznie wyższe niż w przypadku starszych 
inwestorów (8,4%). Ponadto, podczas gdy ich mniejsza część (41% w porównaniu do 60%) byłaby zadowolona z dochodu niższego niż 
10%, to znacznie więcej z nich (20% w porównaniu do 13%) żywi nadzieje na nierealistycznie wysoki dochód na poziomie 15% rocznie 
lub wyższym. 
 

Wnioski 
Jeszcze do niedawna uważano, że wyjątkowo ekspansywna polityka pieniężna przyjęta w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy jest 
zjawiskiem tymczasowym. Wcześniej lub później, zgodnie z konsensusem, tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie przyśpieszy, wzrosną 
stopy procentowe, a pewna normalność — przynajmniej w rozumieniu przedkryzysowego otoczenia — powróci. 
 
Osiem lat później, takie nadzieje są jednak coraz mniej powszechne. Stopy procentowe mogły być podniesione w USA na próbę, jednak 
przy niskim poziomie inflacji na świecie niewielu państwom spieszy się aby iść w ślady Rezerwy Federalnej. W rzeczywistości, decydenci 
w Japonii oraz strefie euro wyraźnie pozostają w trybie łagodzenia polityki monetarnej. 
 
Jeśli tak wygląda nowa rzeczywistość, to znaczną liczbę inwestorów czeka bolesny proces dostosowawczy. Przy stopach procentowych, 
które na całym świecie ustabilizowały się na poziomie poniżej 1%, osiąganie rocznej stopy zwrotu rzędu 8% lub 9% jest praktycznie 
niemożliwe bez podejmowania ryzyka na znaczną skalę. Przy przypisaniu najwyższego priorytetu ochronie kapitału, taki bieg wydarzeń 
nie leży w interesie większości inwestorów.  
 
Globalne Badanie Inwestorów rysuje obraz świata, w którym oczekiwania inwestycyjne tkwią jeszcze w minionej epoce, co powinno 
budzić niepokój u wszystkich osób zaangażowanych w długoterminowe planowanie finansowe. 
 
Nasze badania sugerują, że wielu inwestorów nie jest świadomych tego, jak wiele oraz przez jak długi czas muszą oszczędzać. W tym 
samym czasie, przy wciąż krótkim przeciętnym okresie utrzymywania inwestycji, przekonanie, że inwestowanie w akcje powinno być 
długoterminowe jest w dużej mierze zlekceważone. 
 
Wszystko to stanowi wyzwanie dla firm zarządzających aktywami. Muszą one podejmować trudną próbę zmiany oczekiwań inwestorów, 
przy jednoczesnym przekonywaniu ich o korzyściach płynących z długoterminowego oszczędzania i inwestycji. 
 
 
 

Przypisy: O Globalnym Badaniu Inwestorów przeprowadzonym dla firmy Schroders w 2016 r 
Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 20 000 
inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby badania, „inwestorów” zdefiniowano jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub 
równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 5 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy 
inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem. 

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 finansowych. 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 Unit Trusts Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. 

Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 

Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też 
wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot 
dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące 
zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.pl. 
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