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Schroders 

100 % zarządzania majątkiem

Rozwiązania inwestycyjne firmy Schroders – od ponad 200 lat

Schroders to niezależne przedsiębiorstwo zarządzania majątkiem, 

doświadczenie inwestycyjne od 1804 roku, anglosaska tradycja, 

niemieckie korzenie, globalność i aktywność.

Dom z tradycją

Schröderowie, rodzina kupiecka z Hamburga – założyli fi lię handlową 

w Londynie w 1804 roku. Johann Heinrich Schröder szybko przekształcił ją 

w renomowany i wpływowy bank handlowy, z którego na początku XX wieku 

rozwinęło się pokaźne przedsiębiorstwo zarządzania majątkiem i spółka 

inwestycyjna. Dzisiaj fi rma Schroders należy do 100 największych 

przedsiębiorstw, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Niezależne zarządzanie aktywami

Schroders koncentruje się w całości na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, 

co pozwala uniknąć wszelkich konfl iktów interesów. Niezależność umożliwia 

przedsiębiorstwu działanie wyłącznie w interesie swoich partnerów i klientów. 

Spółka oferuje rozwiązania, które mogą zaspokoić niemal każdą potrzebę 

inwestycyjną.

Podejście firmy Schroders

Ponad 200 lat istnienia oznacza jednocześnie doświadczenie i postęp. 

Dlatego też prywatni inwestorzy i przedsiębiorstwa rodzinne, gminy 

i fundacje, jak również kasy emerytalne i agencje ubezpieczeniowe cenią 

szczególne podejście spółki Schroders:

 –  najbardziej aktualne instrumenty badawczo-analityczne do oceny 

sytuacji na rynku;

–  eksperci inwestycyjni z udokumentowanymi sukcesami inwestycyjnymi;

 –  podstawowe badania – fi rma Schroders samodzielnie 

analizuje i wizytuje przedsiębiorstwa zamiast polegać 

na opinii stron trzecich.

W skrócie1

– rok założenia: 1804;

–  wartość zarządzanego majątku: 

386,6 mld euro;

– ponad 3400 pracowników;

–  462 zarządzających funduszami 

i analityków;

– 37 oddziałów w 27 krajach;

 –  szósta generacja oraz w 47,7 % 

własność rodzinna.

1 Źródło: Schroders. Stan: 30.12.2014
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Z banku niemieckiej rodziny Schröder 
powstał z biegiem lat w Londynie bank 
Schroders. Przez prawie 200 lat fi nansował 
on przedsiębiorstwa, państwa i handel 
w imperium brytyjskim. Mimo to bank 
pozostał aż do końca pod dużymi wpływami 
niemieckimi. Wraz z liberalizacją rynków 
fi nansowych, przeminęła podstawa istnienia 
starych banków handlowych. W 2000 roku 
rodzina sprzedała bank inwestycyjny.

1804 – Johann Heinrich Schröder 

pochodzi z hamburskiej rodziny 

kupców i bankierów Schröder. 

W wyniku zajęcia Hamburga przez 

Francuzów pod wodzą Napoleona 

przenosi się do Londynu i zostaje 

udziałowcem w przedsiębiorstwie 

brata. 

1818 – Johann Heinrich Schröder 

rozpoczyna własną działalność: 

Spółka J. Henry Schröder & Co.

1850 – w Hamburgu powstaje fundacja 

Schröder (Schröder-Stiftung), organizacja 

charytatywna dla osób starszych 

i potrzebujących. W 1868 roku za 

swoją działalność charytatywną Johann 

Heinrich Schröder otrzymuje tytuł 

barona z rąk króla Prus Wilhelma I.

1850–1860 – Firma J. Henry Schröder 

& Co. rozwija się ze skromnego 

angielsko-niemieckiego przedsiębiorstwa 

handlowego w renomowany bank 

handlowy.

1870 – Firma Schroders asystuje 

pierwszej emisji dłużnych papierów 

wartościowych rządu Japonii na 

londyńskiej giełdzie.

1895 – (Rudolph) Bruno Schröder 

z hamburskiej gałęzi rodziny zostaje 

wspólnikiem i podejmuje decyzje 

o losach przedsiębiorstwa do roku 1940. 

Za swoje zasługi otrzymuje w 1904 

roku od cesarza Wilhelma II tytuł 

barona. W 1910 roku dziedziczy on 

londyńskie przedsiębiorstwo.

„Nie buduj 
   zamków z piasku“

Johann Heinrich Schröder był zwolennikiem ciężkiej pracy, samody-

scypliny i surowych zasad etycznych. „Za dużo pan plecie, ma pan 

wygórowane oczekiwania i głowę pełną nonsensów“ – tak hamburski 

kupiec wymyślał swojemu pracownikowi w Sankt Petersburgu w 1846 

roku. „Niech pan podejmie wysiłek, aby stać się porządnym człowiekiem, 

zacznie właściwie postępować i nie buduje zamków z piasku“. Nie wia-

domo, czy reprymenda wywołała zmianę w młodym pracowniku, Hein-

richu Schliemannie. Niemniej jednak zdobył majątek, który w później-

szych latach umożliwił mu poświęcenie się archeologii. Przez całe życie 

był przekonany o tym, iż że odkrył Troję, ale w rzeczywistości była to 

tylko osada z epoki brązu.

J. H. Schröder pozostał aktywny w handlu. W 1804 roku został partnerem 

w oddziale założonym w Londynie przez jego brata i w ten sposób, zbu-

dował podwaliny jednego z najbardziej znaczących banków w Londynie – 

J. Henry Schröder & Co. Przez 200 lat bank zaliczał się do grupy najważ-

niejszych instytucji fi nansowych, które w znacznej mierze fi nansowały 

handel w ówczesnych czasach kolonialnych, a następnie w charakterze 

kredytodawcy, pomagał państwom i przemysłowi. 
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W przeciwieństwie do dynastii bankowych Baringów, Rothschildów 

i Hambro, którzy w ciągu kolejnych 200 lat poprzez małżeństwa weszli 

do arystokracji brytyjskiej, bank inwestycyjny rodziny Schröder pozostał 

pod silnym wpływem niemieckim aż do sprzedaży Salomonowi 

Smithowi Barneyowi w 2000 roku.

Antenaci rodu Schröder pochodzili z miasta Quakenbrück. Rzeka Hase 

umożliwiała tam prowadzenie korzystnych interesów handlowych 

z Emden i Bremą. W XVIII wieku synowie rodu przeprowadzili się 

najpierw do Bremy, a następnie do Hamburga, gdzie Christian Matthias 

Schröder rozszerzył działalność, zakupił statki kupieckie, otrzymał 

pełne obywatelstwo jako luteranin w 1768 roku, a następnie został 

powołany na stanowisko burmistrza. W 1850 roku rodzina podarowała 

miastu Hamburg fundację, która do dzisiaj istnieje w budynku 

Schröderstift, domu spokojnej starości.

Rewolucja francuska w 1789 roku doprowadziła do istotnych zmian 

w Europie i północnych Niemczech. Najpierw północnoniemieckie 

porty odniosły korzyści z blokady morskiej w portach francuskich, 

nałożonej przez Brytyjczyków. Handel produktami pochodzącymi 

z kolonii szybko wzrósł, a tonaż przewożony transportem morskim 

między Hamburgiem a Londynem zwiększył się dziesięciokrotnie. 

Francuzi zamknęli jednak Łabę i Wezerę dla statków brytyjskich do 

czasu, aż Napoleon zapoczątkował blokadę kontynentalną. Zrujnowało 

to większość handlu hurtowego w Hamburgu.

Tymczasem jednak synowie rodu Schröder rozpoczęli prowadzenie 

interesów w Londynie, Sankt Petersburgu i Rydze. Gdy w 1857 roku 

w Hamburgu przedsiębiorstwo Christian Matthias Schröder & Co. 

popadło w ruinę, Johann Heinrich Schröder przejął prowadzenie za 

pomocą swojego przedsiębiorstwa handlowego J. Henry Schröder & Co. 

w Londynie i stał się głową rodziny. Przekształcił działalność na fi nan-

sowanie handlu i początkowo nadał fi rmie  nazwę „Merchants & Bankers“.

W 1870 r. – śladem londyńskiej instytucji fi nansowej Baring Brothers – 

J.H. Schröder założył dwa czołowe banki handlowe jeszcze przed 

Kleinwortem, Hambro i Rothschildem. Czołową pozycję Schröder 

utrzymał aż do I wojny światowej. ( . . . ) Jak wynika z historii rodziny 

Schröder według Richarda Robertsa, bank miał wtedy dokładnie 

dwóch partnerów i 40 pracowników oraz posiadał kapitał wynoszący 

według dzisiejszych rachunków około 200 milionów euro, ale górował 

w dziedzinie międzynarodowego fi nansowania handlu.

Nie zmieniło się to po I wojnie światowej. Baron Schröder rozszerzył 

w tamtych czasach działalność banku. Po banku Kleinwort był to drugi 

pod względem wpływów bank handlowy w Londynie – tylko dlatego, 

1923 – Po I wojnie światowej 

Nowy Jork, jako nowe centrum 

fi nansowe, staje się konkurencją 

dla Londynu. Bruno Schröder 

wykorzystuje koniunkturę i zakłada 

fi rmę bankową J. Henry Schröder 

Banking Corporation. W 1923 roku 

fi rma Schrobanco wchodzi na 

Wall Street.

1926 – Syn barona Brunona, Helmut, 

zostaje wspólnikiem w wieku 25 lat. 

Spółka J. Henry Schröder & Co. posta-

nawia rozbudować działalność inwesty-

cyjną i zakłada dział ds. zarządzania 

majątkiem.

1940 – Helmut Schröder zostaje 

starszym wspólnikiem przedsiębiorstwa 

i przewodniczącym fi rmy Schrobanco, 

która rozwija się jako niezależnie 

zarządzana amerykańska spółka 

bankowa.

1957 – W roku 1957 nazwa J. Henry 

Schröder & Co. zostaje zangielszczona 

na Schroders, a udziały przekształcone 

w spółkę kapitałową.

1959 – Schroders staje się spółką 

akcyjną i notowaną na londyńskiej 

giełdzie. Helmut Schroder jest 

przewodniczącym przedsiębiorstwa 

do roku 1965.

Baron Johann Heinrich Schröder (1784–1883), 
hamburski kupiec i bankier, założyciel fi rmy Schroders 
w 1804 r. w Londynie.
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że w 1923 roku Schröder przeniósł wszystkie interesy prowadzone 

w Ameryce Północnej i Łacińskiej do przedsiębiorstwa o nazwie 

Schrobanco w Nowym Jorku.

Po I wojnie światowej baron Schröder wspierał odbudowę Niemiec 

poprzez fi nansowanie, podwyższanie kapitału zakładowego 

Deutsche Bank i oferty fi nansowania dla licznych przedsiębiorstw 

przemysłowych. Wraz z Rothschildem Schröder fi nansował projekty 

infrastrukturalne w Hamburgu, takie jak budowa mostu na Łabie, 

rozbudowa portu i budowa linii kolejowych.

W Londynie baron Schröder zdobył pokaźny majątek, prowadząc pro-

sperującą działalność bankową. Tuż przed II wojną światową baron 

Bruno Schröder wraz z żoną zakupili obszerną kolekcję obrazów, 

antyków oraz kolekcję srebra Schroder (Schroder Silver Collection), 

największy prywatny zbiór niemieckich sreber epoki renesansu.

W 1929 roku miał miejsce krach na Wall Street. W tym czasie prezes 

Schrobanco, Prentiss Gray, przebywał w Afryce na safari. Jego nowo-

jorski partner, John Simpson, wysłał mu depeszę, w której napisał: 

„Niech Pan nie myśli, że tylko Pan przeżywa emocjonujące chwile 

tylko dlatego, że poluje Pan na bawoły w Afryce... Śledzenie gwałtow-

nych spadków kursów na tutejszej giełdzie nie jest wprawdzie tak 

ekscytujące, jak podążanie tropem bengalskich tygrysów, ale przynaj-

mniej nie jest nudno“. Przeczuwając nadchodzący kryzys, bank 

przewidująco całkowicie wyprzedał akcje Chase National Bank. 

Dlatego też Schrobanco po załamaniu na giełdzie zainkasował olbrzy-

mi zysk, przez co przetrwał prawie bez uszczerbku krach na Wall 

Street. Jednakże w następstwie wielkiego kryzysu w USA w 1933 

roku bank odniósł istotne straty i obrał w końcu drogę relatywnie 

niezależną od Londynu.

II woja światowa była dla rodziny Schröder najtrudniejszym momen-

tem działalności bankowej. Wojna między Niemcami i Anglią sprawiła, 

że działalność bankowa rodziny Schröder podupadła, zwłaszcza, iż 

po śmierci barona Bruno i odejściu innych ważnych osób, brakowało 

czołowych bankierów, którzy prowadziliby działalność. Przetrwanie 

dynastii zapewnił amerykański Schrobanco w Nowym Jorku, który 

w dużej mierze znajdował się w rękach rodziny.

Schrobanco przeniósł swoją działalność do Ameryki Południowej. 

Dopiero po II wojnie światowej banki Schrobanco i Schröder ponownie 

zaczęły prowadzić swoją działalność w Europie. Bank w Londynie 

zarządzany przez Helmuta Schrödera skoncentrował się najpierw na 

brytyjskim sektorze bankowości. 

Heinrich Schliemann 
w 1861 r. jako rosyjski kupiec.

Zdjęcie: za uprzejmym pozwoleniem 
Muzeum Heinricha Schliemanna 
w Ankershagen.

1960–1970 – Schroders umacnia swoją 

pozycję na najważniejszych rynkach 

fi nansowych świata. Aby rozwinąć 

aktywną działalność w bankowości 

inwestycyjnej w Hongkongu, Japonii, 

Singapurze, Szwajcarii i innych krajach 

Europy kontynentalnej, fi rma zakłada 

spółki zależne oraz spółki handlowe.

1962 – Schroders łączy się z fi rmą 

Helbert, Wagg & Co., istniejącym od 

1823 roku brokerem papierów warto-

ściowych. Firma Helbert, Wagg & Co., 

specjalizująca się w emisjach dla 

klientów brytyjskich, znacząco rozwinęła 

swoją działalność doradczą.

1986 – Schroders nabywa 50 procent 

udziałów w Wertheim & Co. Inc., 

czołowym nowojorskim banku inwestycji 

i papierów wartościowych, i sprzedaje 

Schrobanco na rzecz Industrial Bank 

of Japan.

1994 – Schroders nabywa pozostałe 

50 procent fi rmy Wertheim, której 

nazwę zmieniono później na 

Schroder & Co. Inc.

1998 – Schroders zakłada oddział 

fi rmy we Frankfurcie nad Menem.

2000 – Schroders sprzedaje swój bank 

inwestycyjny fi rmie Salomon Smith 

Barney. Schroders plc koncentruje 

się na zarządzaniu majątkiem i na 

związanym z tym zakresem działań.

2001 – Schroders kupuje Beaumont, 

spółkę zarządzającą majątkiem, dążącą 

do najwyższych dochodów oraz 

specjalizującą się w obsłudze osób 

z wysokimi majątkami netto, przedsię-

biorstw rodzinnych i profesjonalnych 

inwestorów.
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Pierwotny 
budynek fundacji Schrödera 
w Hamburgu w 1850 r., ufundowany 
przez barona Johanna Heinricha 
Schrödera.

Litografi a Wilhelma Heuera. 
Za uprzejmym pozwoleniem fundacji 
Schrödera, Hamburg.



W 1946 roku Schröder był jednym z pierwszych sześciu banków, 

które mogły ponownie prowadzić transakcje z klientami niemieckimi. 

Powoli poprawiała się sytuacja banku J. Henry Schröder & Co. 

i w latach 50. XX wieku Schroders znów należał do grupy dużych 

międzynarodowych banków komercyjnych w Londynie z bliskimi 

powiązaniami biznesowymi w Japonii, Chinach i Ameryce Łacińskiej. 

W 1957 nazwa banku J. Henry Schröder & Co. w końcu została 

zangielszczona i od tamtego czasu bank funkcjonował pod nazwą 

„Schroders“.

Początkowo bank w Londynie odnosił korzyści ze swojej międzyna-

rodowej działalności i ukierunkowanej na globalne rynki bankowości 

inwestycyjnej. Jednakże w latach 80. XX wieku w londyńskim City 

miała miejsce dramatyczna zmiana: w przeciągu jednej nocy wpro-

wadzono zmiany do ustawodawstwa giełdowego w Wielkiej Brytanii 

(„Big Bang“), zezwalające bankom, obok ich klasycznej działalności, 

na obrót papierami wartościowymi, co do tej pory było zarezerwowane 

wyłącznie dla maklerów. Przyciągnęło to zagraniczną konkurencję, 

przede wszystkim potężne banki amerykańskie, które wykorzysty-

wały wysokie dochody ze swojego rynku krajowego do śmiałej 

międzynarodowej ekspansji.

Stopniowo tradycyjne brytyjskie banki komercyjne zostały zmuszone 

przyznać, że brakuje im możliwości fi nansowych, aby rywalizować 

z nową konkurencją w Londynie i jednocześnie poszerzać swoją 

międzynarodową działalność przede wszystkim na Wall Street. 

Schroder próbował najpierw tego dokonać, przejmując nowojorski 

bank Wertheim & Co.

Jednakże kolejne brytyjskie banki komercyjne w Londynie były 

wykupywane przez silną zagraniczną konkurencję z Ameryki, Niemiec, 

Szwajcarii i Francji. W Ameryce Schrobanco został sprzedany 

bankowi Industrial Bank of Japan. W Londynie międzynarodowa 

konkurencja przejmuje banki komercyjne Morgan Grenfell, Kleinwort, 

Hambros, Warburg i Barings. Aby się ratować, w styczniu 2000 roku 

rodzina Schroder sprzedaje bank inwestycyjny Schroder amery-

kańskiemu bankowi Salomon Smith Barney, zanim zostanie przejęty 

przez Citigroup.

Obecnie Schroders ma siedzibę w londyńskim City, a wysoko 

cenioną działalnością tej fi rmy jest zarządzanie majątkiem oraz 

bankowość prywatna. (…)

Bettina Schulz
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.09.2008

Firma Schroders w londyńskiej 
dzielnicy bankowej, między Katedrą św. 
Pawła i Bankiem Anglii.

2004 – Schroders świętuje dwustulecie 

istnienia na rynku.

2006 – Schroders przejmuje New Finance 

Capital, londyńskie towarzystwo funduszy 

hedgingowych.

2007 – Schroders przejmuje spółkę Aareal 

Asset Management GmbH, działający 

w całej Europie fundusz powierniczy 

lokujący środki w nieruchomościach, 

z siedzibą w Wiesbaden, i przekształca 

go we własne przedsiębiorstwo handlu 

nieruchomościami Schroder Property 

Investment Management.

2008 – Schroders przejmuje spółkę 

akcyjną Swiss Re Asset Management 

Funds (Switzerland) AG, szwajcarską 

fi rmę zarządzającą majątkiem Swiss Re 

na rzecz osób trzecich.

Akwizycja znajdującego się w Singapurze 

oddziału doradczego dla klientów 

prywatnych banku Commonwealth Bank 

of Australia.

2010 – Schroders nabywa 49 % kapitału 

akcyjnego w RWC Partners Limited. 

Schroders sprzedaje swoje usługi zarzą-

dzania kapitałem prywatnym, prowadzone 

przez Schroder Administrative Services 

(Bermuda) Limited oraz Schroder Admini-

strative Services (C.I.), na rzecz spółki 

J.P. Morgan International Finance Limited.

2011 – Schroders otwiera oddział w Chile.

2013 – Schroders przejmuje Cazenove 

Capital, jednego z najstarszych 

administratorów majątku w Londynie.
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Szczególnym elementem w logo fi rmy Schroders jest herb rodzinny. 

Ścisłe powiązania rodziny Schroder z Wielką Brytanią miały wpływ na 

jego formę. Podobnie jak godło Wielkiej Brytanii, herb fi rmowy opiera się 

na postumencie z murawy. W trzymaczach pojawiają się również lew 

i jednorożec, a róże, choć są umieszczone w innym miejscu, również 

przejęto jako element herbu. Lew będący symbolem Anglii reprezentuje 

odwagę, siłę i królewskość. Jednorożec jest symbolem Szkocji i odnosi 

się do czystości i wyjątkowości. W herbie fi rmy Schroder jednorożec nie 

jest jednak przykuty łańcuchem – średniowieczne przekonanie o tym, 

że jednorożec jest szczególnie niebezpiecznym zwierzęciem, przestało 

funkcjonować w XIX wieku. W Anglii trzymacze do dziś pojawiają się na 

ofi cjalnie przyznawanych medalach. Trzy róże w głowicy symbolizują 

cnotę i honor, prostotę i piękno, a trzy gwiazdy w podstawie – 

nieuchronność losu i szczęście. 

Hełm oraz jego pozycja wskazują na mieszczańskie pochodzenie rodziny 

Schroder. Na herbie szlacheckim widnieje często hełm stożkowy, 

natomiast na mieszczańskim – często hełm turniejowy. Na godle Wielkiej 

Brytanii hełm stożkowy umiejscowiony jest przodem do obserwatora, 

natomiast hełm turniejowy rodziny Schroder przedstawiono z boku – jest 

to gest wyrażający skromność, a w heraldyce oznacza, że nosiciel herbu 

(przynajmniej w średniowieczu) otrzymał w lenno określone ziemie, a więc 

został lennikiem. 

Labry oraz klejnot herbowy dodają herbowi przepychu i wywodzą swoje 

pochodzenie, jak wszystkie elementy herbu, ze średniowiecznej instytucji 

rycerstwa i turniejów. Labry zapewniały ochronę karku podczas walki 

i w herbie przedstawiane są najczęściej w formie kunsztownego ornamentu. 

Klejnot lub inaczej cymer (element niezbędny do uszlachetnienia herbu) 

nosili rycerze podczas turnieju. Wyróżniał on nosiciela – podczas turnieju 

usiłowano strącić klejnot przeciwnika. Popularną formą cymru były 

korony, rogi, zwierzęta, postaci fantastyczne i rośliny. Herb rodziny 

Schroder stanowi kompozycję złożoną z korony z lilii, rogów bawołu oraz 

jednej pionowej róży. Rodzina Schroder wybrała następującą dewizę 

herbową: „Vincit veritas“ – prawda zwycięży.

Lew i jednorożec 
Herb firmy Schroders i jego znaczenie

Klejnot herbu

Hełm

Labry

Trzymacze

Głowica

Podstawa

Postument

Rys.: Kolekcja fi rmy Schroder
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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 podat-
kowych 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. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy 
spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa 
kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

SRO-PL-TRAD-03-2015-01

Rozwiązania firmy Schroders – od ponad 200 lat

Spółka Schroders, utworzona w 1804 r. w Londynie, stanowi jedną 

z większych globalnych i niezależnych fi rm zarządzających funduszami 

o wartości 386,6 miliardów euro. Obecnie fi rma zatrudnia ponad 

3400 pracowników, w tym 462 analityków i zarządzających funduszami 

w 37 oddziałach w 27 krajach. Niezależność pozwala fi rmie Schroders 

skoncentrować obszerną wiedzę i całość doświadczeń na swojej 

podstawowej działalności: zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
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Schroder Investment Management GmbH

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt am Main

www.schroders.pl
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