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Schroder International Selection Fund – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) 

Szanowni Inwestorzy! 

Niniejszym informujemy, że cele inwestycyjne i polityka niektórych funduszy („Fundusze”) w prospekcie informacyjnym 
Schroder International Selection Fund („Spółka”) ulegną zmianie z dniem 29 października 2021 r. („Data wejścia w 
życie”). W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono pełną listę Funduszy, których dotyczą zmiany. 

Od daty wejścia w życie każdy Fundusz będzie uwzględniał wiążące cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu 
art. 8 SFDR.  
 
Szczegółowe informacje na temat środowiskowych i/lub społecznych cech każdego Funduszu oraz sposobu ich 
osiągnięcia zostaną przedstawione w polityce inwestycyjnej Funduszu oraz w nowej sekcji pt. „Kryteria zrównoważonego 
rozwoju” w dziale „Charakterystyka Funduszu” prospektu informacyjnego. Szczegółowe informacje na temat 
wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie: https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-
w-funduszach/schroder-isf/.  

 
W następstwie wprowadzenia niniejszych zmian nie przewiduje się żadnych innych zmian w zakresie stylu 
inwestycyjnego, filozofii inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej ani działalności i/lub sposobu zarządzania Funduszami. 
 
Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na 
umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki 
uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić przed terminem składania 
zleceń, który upływa 28 października 2021 roku (27 października 2021 r. w przypadku Schroder ISF Global Diversified 
Growth Fund). Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub przeniesienia dotrze do HSBC Continental 
Europe, Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie 
zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki 
korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą ponadto 
przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń wcześniejszych od terminów wymienionych powyżej. Zalecamy więc 
skontaktowanie się z nimi w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym terminem składania 
zleceń, który upływa 28 października 2021 roku (27 października 2021 r. w przypadku Schroder International Selection 
Fund – Global Diversified Growth). 

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o kontakt 
z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

 
Zarząd  

https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/schroder-isf/
https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/schroder-isf/
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Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w każdym z powyższych Funduszy od Daty wejścia w życie 
można znaleźć pod adresem:   https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-
funduszach/schroder-isf/.  

 

https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/schroder-isf/
https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/schroder-isf/
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Załącznik 

Artykuł 8 Fundusze 

Subfundusz Poprzedni cel inwestycyjny i polityka 
inwestycyjna 

Poszerzone cele inwestycyjne i polityka 
inwestycyjna oraz kryteria 
zrównoważonego rozwoju 

Asian Credit 
Opportunities 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
JP Morgan Asia Credit po potrąceniu 
opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
Azji. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w różnych walutach i 
emitowane przez spółki, rządy, agencje 
rządowe, organizacje ponadnarodowe z 
Azji. Dla celów niniejszego Funduszu Azja 
obejmuje następujące kraje zachodniej 
Azji: Bahrajn, Izrael, Liban, Oman, Katar, 
Arabia Saudyjska, Turcja i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie.  

Fundusz może inwestować:  

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz  

- do 50% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (wydanym 
przez agencję Standard & Poor’s lub 
dowolnym innym równoważnym 
ratingu wydanym przez inne 
agencje ratingowe w przypadku 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
JP Morgan Asia Credit po potrąceniu 
opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
Azji. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w różnych walutach i 
emitowane przez spółki, rządy, agencje 
rządowe, organizacje ponadnarodowe z 
Azji. Dla celów niniejszego Funduszu Azja 
obejmuje następujące kraje zachodniej 
Azji: Bahrajn, Izrael, Liban, Oman, Katar, 
Arabia Saudyjska, Turcja i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. 

Fundusz może inwestować: 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz 

- do 50% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (wydanym 
przez agencję Standard & Poor’s lub 
dowolnym innym równoważnym 
ratingu wydanym przez inne 
agencje ratingowe w przypadku 
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obligacji podlegających ratingowi 
oraz dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi).  

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych w ramach programu 
kwalifikowanych zagranicznych 
inwestorów instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) lub na rynkach regulowanych (w 
tym CIBM za pośrednictwem Bond 
Connect).  

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I).  

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 15% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

 

obligacji podlegających ratingowi 
oraz dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi). 

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych w ramach programu 
kwalifikowanych zagranicznych 
inwestorów instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) lub na rynkach regulowanych (w 
tym CIBM za pośrednictwem Bond 
Connect). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 15% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks JP Morgan Asia Credit w oparciu o 
kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 
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Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Cel inwestycyjny 
Celem Funduszu jest zapewnienie 
dochodu na poziomie 7% rocznie poprzez 
inwestowanie w akcje lub podobne 
papiery wartościowe spółek z obszaru Azji 
i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). 
Osiągnięcie celu nie jest gwarantowane i 
może ulec zmianie w zależności od 
warunków rynkowych. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów (bez pozycji w środkach 
pieniężnych) w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z regionu Azji i 
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które 
są dobierane ze względu na potencjał 
generowania wzrostu dochodu i kapitału. 
Aby zwiększyć stopę zwrotu z Funduszu, 
Zarządzający inwestycjami dokonuje w 
sposób selektywny sprzedaży opcji call o 
krótkich terminach zapadalności na 
poszczególne papiery wartościowe 
będące w posiadaniu Funduszu, 
generując dodatkowy dochód poprzez 
ustalenie cen wykonania, powyżej których 
nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu 
kapitału. 
 
Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować do 10% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 

Cel inwestycyjny 
Celem Funduszu jest zapewnienie 
dochodu na poziomie 7% rocznie poprzez 
inwestowanie w akcje lub podobne 
papiery wartościowe spółek z obszaru Azji 
i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). 
Osiągnięcie celu nie jest gwarantowane i 
może ulec zmianie w zależności od 
warunków rynkowych. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów (bez pozycji w środkach 
pieniężnych) w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z obszaru Azji i 
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które są 
dobierane ze względu na potencjał 
generowania wzrostu dochodu i kapitału. 
Aby zwiększyć stopę zwrotu z Funduszu, 
Zarządzający inwestycjami dokonuje w 
sposób selektywny sprzedaży opcji call o 
krótkich terminach zapadalności na 
poszczególne papiery wartościowe 
będące w posiadaniu Funduszu, 
generując dodatkowy dochód poprzez 
ustalenie cen wykonania, powyżej których 
nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu 
kapitału. 
 
Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować do 10% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 
 
Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
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papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 
 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 
 

papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 
 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 
 
Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC Pacific ex Japan High 
Dividend Yield (Net TR) w oparciu o 
kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Equity 
Yield 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe firm z 
regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem 
Japonii). 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z regionu Azji i 
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). 

Fundusz inwestuje w akcje spółek w 
regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe firm z 
regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem 
Japonii). 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z regionu Azji i 
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). 

Fundusz inwestuje w akcje spółek w 
regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Japonii), które obecnie płacą dywidendy, 
ale także zachowują wystarczającą ilość 
środków pieniężnych, żeby ponownie 
inwestować w spółkę, w celu tworzeniu 
przyszłego wzrostu. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

Japonii), które obecnie płacą dywidendy, 
ale także zachowują wystarczającą ilość 
środków pieniężnych, żeby ponownie 
inwestować w spółkę, w celu tworzeniu 
przyszłego wzrostu.  

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan High 
Dividend Yield (Net TR) w oparciu o 
kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”.  

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
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adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian 
Opportunities 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI AC Asia ex Japan 
(Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
azjatyckich spółek (z wyłączeniem Japonii). 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe azjatyckich spółek (z 
wyłączeniem Japonii). 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI AC Asia ex Japan 
(Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
azjatyckich spółek (z wyłączeniem Japonii). 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe azjatyckich spółek (z 
wyłączeniem Japonii). 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI AC Asia Ex Japan 
Small Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych azjatyckich spółek (z 
wyłączeniem Japonii). 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych przedsiębiorstw z 
Azji (z wyłączeniem Japonii). Małe 
przedsiębiorstwa to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji azjatyckich rynków akcji (z 
wyłączeniem Japonii). 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI AC Asia Exex Japan 
Small Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych azjatyckich spółek (z 
wyłączeniem Japonii). 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych przedsiębiorstw z 
Azji (z wyłączeniem Japonii). Małe 
przedsiębiorstwa to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji azjatyckich rynków akcji (z 
wyłączeniem Japonii).  

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap 
(Net TR) w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Total 
Return 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe spółek z 
regionu Azji i Pacyfiku. Fundusz ma 
umożliwiać zaangażowanie na rosnących 
rynkach przy jednoczesnym ograniczeniu 
strat na spadających rynkach dzięki 
zastosowaniu instrumentów pochodnych. 
Ograniczenia 
strat nie można zagwarantować. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywni zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe z regionu Azji i Pacyfiku. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe spółek z 
regionu Azji i Pacyfiku. Fundusz ma 
umożliwiać zaangażowanie na rosnących 
rynkach przy jednoczesnym ograniczeniu 
strat na spadających rynkach dzięki 
zastosowaniu instrumentów pochodnych. 
Ograniczenia 
strat nie można zagwarantować. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywni zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe z regionu Azji i Pacyfiku. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. Fundusz może nabywać lub 
sprzedawać kontrakty terminowe futures 
na indeksy akcji oraz nabywać lub 
sprzedawać indeksowe opcje na indeksy 
bądź poszczególne akcje. Inwestycje w 
indeksy akcji lub poszczególne akcje 
mogą również polegać na zawieraniu 
kontraktów na różnice, zgodnie z którymi 
brak jest dostawy instrumentu bazowego, 
a rozliczenia dokonuje się w formie 
pieniężnej. Kontrakty na różnice mogą 
być wykorzystane w celu uzyskania 
ekspozycji na długie i krótkie pozycje bądź 
w celu zabezpieczenia ekspozycji na akcje 
i podobne papiery wartościowe. 
Ekspozycja brutto z tytułu kontraktów na 
różnice nie przekroczy 10% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 10% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 30% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”) oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. Fundusz może nabywać lub 
sprzedawać kontrakty terminowe futures 
na indeksy akcji oraz nabywać lub 
sprzedawać indeksowe opcje na indeksy 
bądź poszczególne akcje. Inwestycje w 
indeksy akcji lub poszczególne akcje 
mogą również polegać na zawieraniu 
kontraktów na różnice, zgodnie z którymi 
brak jest dostawy instrumentu bazowego, 
a rozliczenia dokonuje się w formie 
pieniężnej. Kontrakty na różnice mogą 
być wykorzystane w celu uzyskania 
ekspozycji na długie i krótkie pozycje bądź 
w celu zabezpieczenia ekspozycji na akcje 
i podobne papiery wartościowe. 
Ekspozycja brutto z tytułu kontraktów na 
różnice nie przekroczy 10% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 10% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa.  
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Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net 
TR) w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

BRIC (Brazil, 
Russia, India, 
China) 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI BRIC (Net TR) 
10/40 po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich i 
chińskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w szereg akcji i podobnych 
papierów wartościowych brazylijskich, 
rosyjskich, indyjskich i chińskich spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 20% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A 

poprzez Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI BRIC (Net TR) 
10/40 po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich i 
chińskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w szereg akcji i podobnych 
papierów wartościowych brazylijskich, 
rosyjskich, indyjskich i chińskich spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 20% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przy 
użyciu obligacji partycypacyjnych) w 
chińskie akcje A 

poprzez Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI BRIC (Net TR) 10/40 w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Changing 
Lifestyles 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami będą 
czerpać korzyści ze zmieniających się 
wymagań współczesnych konsumentów. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Celem funduszu jest zapewnienie 
inwestorom ekspozycji na spółki 
uczestniczące w zmieniających się 
schematach konsumpcyjnych w wielu 
obszarach życia konsumentów. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
spółki, które jego zdaniem będą cieszyć 
się wyższym wzrostem, ponieważ 
zaspokajają gusta i oczekiwania 
konsumentów w świecie rozwiniętym 
technologicznie. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami będą 
czerpać korzyści ze zmieniających się 
wymagań współczesnych konsumentów. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Celem funduszu jest zapewnienie 
inwestorom ekspozycji na spółki 
uczestniczące w zmieniających się 
schematach konsumpcyjnych w wielu 
obszarach życia konsumentów. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
spółki, które jego zdaniem będą cieszyć 
się wyższym wzrostem, ponieważ 
zaspokajają gusta i oczekiwania 
konsumentów w świecie rozwiniętym 
technologicznie. 

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


Strona 12 z 53 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI All Country World (net TR) w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.   

Emerging 
Markets 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets 
(Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z rynków wschodzących. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z rynków z rynków 
wschodzących. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 20% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets 
(Net TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z rynków wschodzących. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z rynków z rynków 
wschodzących. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 20% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
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partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 
 
Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI Emerging Markets (Net TR) w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu po 
potrąceniu opłat poprzez inwestowanie w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu na rynkach 
wschodzących. 
Bezwzględny zwrot oznacza, że Fundusz 
dąży do zapewnienia we wszelkich 
warunkach rynkowych dodatniej stopy 
zwrotu w okresie 12-miesięcy, której 
osiągnięcia nie można jednak 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu po 
potrąceniu opłat poprzez inwestowanie w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu na rynkach 
wschodzących. 
Bezwzględny zwrot oznacza, że Fundusz 
dąży do zapewnienia we wszelkich 
warunkach rynkowych dodatniej stopy 
zwrotu w okresie 12-miesięcy, której 
osiągnięcia nie można jednak 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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zagwarantować, w związku z czym kapitał 
inwestora jest zagrożony. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, waluty i 
inwestycje na rynku pieniężnym rynków 
wschodzących. Papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu są 
emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki. 
Fundusz może także utrzymywać 
gotówkowe środki pieniężne. 

W celu wypracowania bezwzględnego 
zwrotu Fundusz może utrzymywać do 
40% swoich aktywów w środkach 
pieniężnych i inwestycjach na rynku 
pieniężnym na rynkach rozwiniętych. 

Fundusz może inwestować ponad 50% 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych za pośrednictwem 
rynków regulowanych (w tym CIBM za 
pośrednictwem Bond Connect). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne 
oraz posiadać warranty (z zastrzeżeniem 
ograniczeń przewidzianych w Załączniku 
I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

zagwarantować, w związku z czym kapitał 
inwestora jest zagrożony. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, waluty i 
inwestycje na rynku pieniężnym rynków 
wschodzących. Papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu są 
emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki. 
Fundusz może także utrzymywać 
gotówkowe środki pieniężne. 

W celu wypracowania bezwzględnego 
zwrotu Fundusz może utrzymywać do 
40% swoich aktywów w środkach 
pieniężnych i inwestycjach na rynku 
pieniężnym na rynkach rozwiniętych. 

Fundusz może inwestować ponad 50% 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych za pośrednictwem 
rynków regulowanych (w tym CIBM za 
pośrednictwem Bond Connect). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne 
oraz posiadać warranty (z zastrzeżeniem 
ograniczeń przewidzianych w Załączniku 
I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 
 
Fundusz utrzymuje wyższy ogólny 
zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks 50% JPM GBI-EM Diversified oraz 
50% JPM EMBI Diversified oparciu o 
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kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

EURO Bond Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w euro. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować do 30% swoich 
aktywów w obligacje o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi). Fundusz może inwestować do 
10% swoich aktywów w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w euro. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować do 30% swoich 
aktywów w obligacje o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi). Fundusz może inwestować do 
10% swoich aktywów w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 30% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 30% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
bezwzględnego zwrotu po potrąceniu 
opłat poprzez inwestowanie w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w euro i 
emitowane przez spółki z całego świata. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
bezwzględnego zwrotu po potrąceniu 
opłat poprzez inwestowanie w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w euro i 
emitowane przez spółki z całego świata. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Bezwzględny zwrot oznacza, że Fundusz 
dąży do zapewnienia we wszelkich 
warunkach rynkowych dodatniej stopy 
zwrotu w okresie 12-miesięcy, której 
osiągnięcia nie można jednak 
zagwarantować, w związku z czym kapitał 
inwestora jest zagrożony. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów, w ramach pozycji długich 
bezpośrednio lub pośrednio przez 
instrumenty pochodne) lub pozycji 
krótkich (poprzez instrumenty pochodne), 
w papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować: 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
skarbowe; 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
zamienne, w tym do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami 
oraz papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką na nieruchomościach 
komercyjnych i/lub mieszkaniowych 
emitowane na całym świecie o ratingu 
kredytowym na poziomie inwestycyjnym 
(wydanym przez agencję Standard & 
Poor’s lub dowolnym innym 

Bezwzględny zwrot oznacza, że Fundusz 
dąży do zapewnienia we wszelkich 
warunkach rynkowych dodatniej stopy 
zwrotu w okresie 12-miesięcy, której 
osiągnięcia nie można jednak 
zagwarantować, w związku z czym kapitał 
inwestora jest zagrożony. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów, w ramach pozycji długich 
bezpośrednio lub pośrednio przez 
instrumenty pochodne) lub pozycji 
krótkich (poprzez instrumenty pochodne), 
w papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować: 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
skarbowe; 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
zamienne, w tym do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami 
oraz papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką na nieruchomościach 
komercyjnych i/lub mieszkaniowych 
emitowane na całym świecie o ratingu 
kredytowym na poziomie inwestycyjnym 
(wydanym przez agencję Standard & 
Poor’s lub dowolnym innym 
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równoważnym ratingu wydanym przez 
inne agencje ratingowe). Bazowe aktywa 
mogą obejmować wierzytelności z kart 
kredytowych, kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości komercyjne 
i mieszkaniowe. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

równoważnym ratingu wydanym przez 
inne agencje ratingowe). Bazowe aktywa 
mogą obejmować wierzytelności z kart 
kredytowych, kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości komercyjne 
i mieszkaniowe. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje pozytywny wynik w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, w 
oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”.  

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Conviction 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
iBoxx EUR Corporates BBB (TR) po 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
iBoxx EUR Corporates BBB (TR) po 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane 
w euro i emitowane przez spółki z całego 
świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować: 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
skarbowe; 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
zamienne, w tym do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne.  

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 

potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane 
w euro i emitowane przez spółki z całego 
świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować: 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
skarbowe; 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; oraz 

- do 20% swoich aktywów w obligacje 
zamienne, w tym do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne.  

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
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Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks iBoxx EUR Corporates BBB (TR) w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO 
Government 
Bond 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu 
emitowane przez rządy strefy euro. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
lub zmiennym oprocentowaniu, o 
inwestycyjnym ratingu kredytowym lub 
ratingu kredytowym poniżej poziomu 
inwestycyjnego (według agencji Standard 
& Poor's lub o dowolnym równorzędnym 
ratingu innej agencji ratingowej w 
przypadku obligacji podlegających 
ratingowi oraz dorozumianym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi) i emitowane przez rządy 
krajów, w których obowiązującą walutą 
jest euro. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu 
emitowane przez rządy strefy euro. 
 
Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
lub zmiennym oprocentowaniu, o 
inwestycyjnym ratingu kredytowym lub 
ratingu kredytowym poniżej poziomu 
inwestycyjnego (według agencji Standard 
& Poor's lub o dowolnym równorzędnym 
ratingu innej agencji ratingowej w 
przypadku obligacji podlegających 
ratingowi oraz dorozumianym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi) i emitowane przez rządy 
krajów, w których obowiązującą walutą 
jest euro. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 

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


Strona 21 z 53 

bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 30% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu. Ekspozycja 
brutto z tytułu swapów total return nie 
przekroczy 30% i powinna pozostawać w 
przedziale od 0% do 10% wartości 
aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO High 
Yield 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu i 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, 
denominowane w euro i emitowane przez 
spółki z całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 
Fundusz inwestuje również co najmniej 
dwie trzecie swoich aktywów w papiery 
wartościowe o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu i ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (będące 
papierami wartościowymi o ratingu 
poniżej poziomu inwestycyjnego według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej). 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu i 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, 
denominowane w euro i emitowane przez 
spółki z całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 
Fundusz inwestuje również co najmniej 
dwie trzecie swoich aktywów w papiery 
wartościowe o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu i ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (będące 
papierami wartościowymi o ratingu 
poniżej poziomu inwestycyjnego według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej). 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
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indeks ICE BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Constrained wskaźnik w oparciu o 
kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Short 
Term Bond 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
krótkoterminowe papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu 

denominowane w euro. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w krótkoterminowe papiery 
wartościowe o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu, o inwestycyjnym ratingu 
kredytowym lub ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego (według 
agencji Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym ratingu Schroders dla 
obligacji niepodlegających ratingowi) 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Średni czas trwania papierów 
wartościowych utrzymywanych przez 
Fundusz nie przekracza 3 lat, a okres 
pozostały do terminu zapadalności takich 
papierów wartościowych nie przekracza 5 
lat. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
krótkoterminowe papiery wartościowe o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu 

denominowane w euro. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w krótkoterminowe papiery 
wartościowe o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu, o inwestycyjnym ratingu 
kredytowym lub ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego (według 
agencji Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym ratingu Schroders dla 
obligacji niepodlegających ratingowi) 
denominowane w euro i emitowane przez 
rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Średni czas trwania papierów 
wartościowych utrzymywanych przez 
Fundusz nie przekracza 3 lat, a okres 
pozostały do terminu zapadalności takich 
papierów wartościowych nie przekracza 5 
lat. 

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


Strona 24 z 53 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y) w oparciu o kryteria 
oceny Zarządzającego inwestycjami. 
Więcej informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

European 
Smaller 
Companies 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu EMIX European Smaller 
Companies (TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych europejskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych europejskich spółek. 
Są to spółki, które w momencie zakupu 
ich akcji mieszczą się w dolnych 30% 
spółek według rynkowej kapitalizacji na 
rynku akcji w Europie. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu EMIX European Smaller 
Companies (TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych europejskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych europejskich spółek. 
Są to spółki, które w momencie zakupu 
ich akcji mieszczą się w dolnych 30% 
spółek według rynkowej kapitalizacji na 
rynku akcji w Europie. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks EMIX European Smaller 
Companies (TR) w oparciu o kryteria 
oceny Zarządzającego inwestycjami. 
Więcej informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Credit 
High Income 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez rządy i 
spółki z całego świata. Fundusz dąży do 
ograniczenia strat w okresach spadków 
na rynkach. Ograniczenia strat nie można 
zagwarantować. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o ratingu 
na poziomie inwestycyjnym oraz papiery 
wartościowe wysokodochodowe, o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, emitowane 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez rządy i 
spółki z całego świata. Fundusz dąży do 
ograniczenia strat w okresach spadków 
na rynkach. Ograniczenia strat nie można 
zagwarantować. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o ratingu 
na poziomie inwestycyjnym oraz papiery 
wartościowe wysokodochodowe, o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, emitowane 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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przez rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z 
całego świata, w tym z państw zaliczanych 
do rynków wschodzących. 

Fundusz może inwestować: 

- powyżej 50% swoich aktywów w 
papiery wartościowe o ratingu 
kredytowym poniżej poziomu 
inwestycyjnego (wydanym przez 
agencję Standard & Poor’s lub 
dowolnym innym równoważnym 
ratingu wydanym przez inne 
agencje ratingowe w przypadku 
obligacji podlegających ratingowi 
oraz dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; 

- do 10% swoich aktywów w obligacje 
zamienne (w tym warunkowe 
obligacje zamienne); 

- do 10% swoich aktywów w otwarte 
fundusze inwestycyjne; oraz 

- w inwestycje na rynku pieniężnym 
oraz może utrzymywać środki 
pieniężne. 

Zarządzający inwestycjami dąży do 
minimalizacji strat poprzez dywersyfikację 
alokacji aktywów Funduszu, unikając 
inwestowania w obszary rynku 
charakteryzujące się wysokim ryzykiem 
wystąpienia ujemnego zwrotu. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty oraz warranty (z 
zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych 
w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 

przez rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z 
całego świata, w tym z państw zaliczanych 
do rynków wschodzących. 

Fundusz może inwestować: 

- powyżej 50% swoich aktywów w 
papiery wartościowe o ratingu 
kredytowym poniżej poziomu 
inwestycyjnego (wydanym przez 
agencję Standard & Poor’s lub 
dowolnym innym równoważnym 
ratingu wydanym przez inne 
agencje ratingowe w przypadku 
obligacji podlegających ratingowi 
oraz dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami i papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką; 

- do 10% swoich aktywów w obligacje 
zamienne (w tym warunkowe 
obligacje zamienne); 

- do 10% swoich aktywów w otwarte 
fundusze inwestycyjne; oraz 

- w inwestycje na rynku pieniężnym 
oraz może utrzymywać środki 
pieniężne. 

Zarządzający inwestycjami dąży do 
minimalizacji strat poprzez dywersyfikację 
alokacji aktywów Funduszu, unikając 
inwestowania w obszary rynku 
charakteryzujące się wysokim ryzykiem 
wystąpienia ujemnego zwrotu. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty oraz warranty (z 
zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych 
w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 



Strona 27 z 53 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Barclays Multiverse ex 
Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Corporate 
Bond 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
zabezpieczonego do USD po potrąceniu 
opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w różnych walutach i 
emitowane przez spółki z całego świata. 

Fundusz inwestuje w instrumenty o 
stałym dochodzie w pełnym spektrum 
kredytowym. Fundusz może inwestować: 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
zabezpieczonego do USD po potrąceniu 
opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu 
denominowane w różnych walutach i 
emitowane przez spółki z całego świata. 

Fundusz inwestuje w instrumenty o 
stałym dochodzie w pełnym spektrum 
kredytowym. Fundusz może inwestować: 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi); 
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- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe emitowane przez 
rządy i agencje rządowe; oraz 

- do 10% swoich aktywów w 
warunkowe obligacje zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

 

- do 20% swoich aktywów w papiery 
wartościowe emitowane przez 
rządy i agencje rządowe; oraz 

- do 10% swoich aktywów w 
warunkowe obligacje zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate zabezpieczony do 
USD w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Disruption 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które odnoszą 
korzyści z zastosowania przełomowych 
technologii. 

 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które odnoszą 
korzyści z zastosowania przełomowych 
technologii. 
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Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Przełomowe technologie zazwyczaj 
oznaczają innowacje (technologiczne lub 
inne), które zmieniają daną branżę 
poprzez tworzenie nowych rynków, 
produktów lub modeli usług. Przełomowe 
technologie można zaobserwować w 
wielu branżach, takich jak handel 
elektroniczny, media i komunikacja oraz 
bankowość i płatności. Zarządzający 
inwestycjami uważa, że firmy, które 
odnoszą korzyści z przełomowych 
innowacji, czy to jako czynnika 
zakłócającego, czy w inny sposób, mogą 
doświadczyć szybkiego przyspieszenia i 
trwałości wzrostu. Zarządzający 
inwestycjami stara się inwestować w 
spółki korzystające z przełomowych 
technologii zanim zostanie to w pełni 
odzwierciedlone w oczekiwaniach 
rynkowych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Przełomowe technologie zazwyczaj 
oznaczają innowacje (technologiczne lub 
inne), które zmieniają daną branżę 
poprzez tworzenie nowych rynków, 
produktów lub modeli usług. Przełomowe 
technologie można zaobserwować w 
wielu branżach, takich jak handel 
elektroniczny, media i komunikacja oraz 
bankowość i płatności. Zarządzający 
inwestycjami uważa, że firmy, które 
odnoszą korzyści z przełomowych 
innowacji, czy to jako czynnika 
zakłócającego, czy w inny sposób, mogą 
doświadczyć szybkiego przyspieszenia i 
trwałości wzrostu. Zarządzający 
inwestycjami stara się inwestować w 
spółki korzystające z przełomowych 
technologii zanim zostanie to w pełni 
odzwierciedlone w oczekiwaniach 
rynkowych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC World (Net TR) w oparciu 
o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
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określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Diversified 
Growth 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
długoterminowego wzrostu wartości 
kapitału i dochodu na poziomie 
zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych (HICP) +5% rocznie po 
potrąceniu opłat, w okresie od pięciu do 
siedmiu lat, poprzez inwestycje w 
zdywersyfikowane spektrum aktywów na 
rynkach z całego świata. Fundusz dąży do 
zapewnienia zmienności (wskaźnik 
potencjalnego poziomu wahań stopy 
zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na 
poziomie do dwóch trzecich zmienności 
akcji globalnych w tym samym okresie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów, bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez instrumenty pochodne lub 
otwarte fundusze inwestycyjne (w tym 
inne fundusze Schroder) oraz fundusze 
ETF, w szerokie spektrum aktywów, w tym 
akcje i papiery wartościowe o stałym 
dochodzie oraz alternatywne klasy 
aktywów. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (będące papierami 
wartościowymi o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego według Standard & Poor’s 
lub o dowolnym równorzędnym ratingu 
innych agencji ratingowych). Fundusz 
może też inwestować do 20% swoich 
aktywów w papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami oraz papiery 
wartościowe zabezpieczone hipoteką. 
Ekspozycja na alternatywne klasy 
aktywów jest realizowana za 
pośrednictwem dozwolonych aktywów 
zgodnie z opisem w Załączniku III do 
niniejszego prospektu informacyjnego. 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia 
długoterminowego wzrostu wartości 
kapitału i dochodu na poziomie 
zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych (HICP) +5% rocznie po 
potrąceniu opłat, w okresie od pięciu do 
siedmiu lat, poprzez inwestycje w 
zdywersyfikowane spektrum aktywów na 
rynkach z całego świata. Fundusz dąży do 
zapewnienia zmienności (wskaźnik 
potencjalnego poziomu wahań stopy 
zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na 
poziomie do dwóch trzecich zmienności 
akcji globalnych w tym samym okresie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów, bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez instrumenty pochodne lub 
otwarte fundusze inwestycyjne (w tym 
inne fundusze Schroder) oraz fundusze 
ETF, w szerokie spektrum aktywów, w tym 
akcje i papiery wartościowe o stałym 
dochodzie oraz alternatywne klasy 
aktywów. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (będące papierami 
wartościowymi o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego według Standard & Poor’s 
lub o dowolnym równorzędnym ratingu 
innych agencji ratingowych). Fundusz 
może też inwestować do 20% swoich 
aktywów w papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami oraz papiery 
wartościowe zabezpieczone hipoteką. 
Ekspozycja na alternatywne klasy 
aktywów jest realizowana za 
pośrednictwem dozwolonych aktywów 
zgodnie z opisem w Załączniku III do 
niniejszego prospektu informacyjnego. 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
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osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return i kontraktów na różnice, aktywami 
bazowymi będą instrumenty, w które 
Fundusz może inwestować zgodnie ze 
swoim celem i polityką inwestycyjną. W 
szczególności swapy total return i 
kontrakty na różnice mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na akcje i podobne papiery wartościowe, 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 75% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 25% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w otwarte fundusze 
inwestycyjne (w tym w inne Fundusze 
Schroder). Fundusz może inwestować w 
inny fundusz, który pobiera opłatę za 
wyniki. 

Fundusz może inwestować w instrumenty 
rynku pieniężnego oraz utrzymywać 
środki pieniężne. 

osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return i kontraktów na różnice, aktywami 
bazowymi będą instrumenty, w które 
Fundusz może inwestować zgodnie ze 
swoim celem i polityką inwestycyjną. W 
szczególności swapy total return i 
kontrakty na różnice mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na akcje i podobne papiery wartościowe, 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 75% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 25% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w otwarte fundusze 
inwestycyjne (w tym w inne Fundusze 
Schroder). Fundusz może inwestować w 
inny fundusz, który pobiera opłatę za 
wyniki. 

Fundusz może inwestować w instrumenty 
rynku pieniężnego oraz utrzymywać 
środki pieniężne.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
zrównoważonego rozwoju niż 
niestandardowe, ważone aktywami 
połączenie* indeksów MSCI World Index 
(zabezpieczony do EUR), MSCI Emerging 
Market Index (zabezpieczony do EUR), 
Barclays Global Aggregate Corporate 
Bond Index (zabezpieczony do EUR), 
Barclays Global High Yield excl CMBS & 
EMD 2% Index (zabezpieczony do EUR), 
ICE BofA US Treasury Index 
(zabezpieczony do EUR), JPM GBI 
Emerging Market Index - EM Local 
(zabezpieczony do EUR), JPM EMBI Index 
EM Hard Currency (zabezpieczony do 
EUR), Thomson Reuters Global 
Convertible Bonds Index (zabezpieczony 
do EUR) w oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
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tego celu można znaleźć w części 
„Charakterystyka funduszu”. *Połączenie 
będzie się zmieniać w czasie zgodnie z 
rzeczywistą alokacją aktywów Funduszu. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets 
Small Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z rynków 
wschodzących na całym świecie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z rynków 
wschodzących na całym świecie, w tym 
spółek spoza tych krajów, które mają 
znaczną ekspozycję biznesową na 
globalnych rynkach wschodzących. Małe 
przedsiębiorstwa to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji na globalnych rynkach 
wschodzących. 

Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu 
akcje od 60 do 120 spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować do 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets 
Small Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z rynków 
wschodzących na całym świecie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z rynków 
wschodzących na całym świecie, w tym 
spółek spoza tych krajów, które mają 
znaczną ekspozycję biznesową na 
globalnych rynkach wschodzących. Małe 
przedsiębiorstwa to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji na globalnych rynkach 
wschodzących. 

Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu 
akcje od 60 do 120 spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować do 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
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papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI Emerging Markets Small Cap 
(Net TR) w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Equity Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI All Country (AC) 
World (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Zarządzający inwestycjami stara się 
identyfikować spółki, które w jego ocenie 
zanotują w przyszłości wzrost zysków 
powyżej poziomu oczekiwanego przez 
rynek zazwyczaj w horyzoncie trzech do 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI All Country (AC) 
World (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Zarządzający inwestycjami stara się 
identyfikować spółki, które w jego ocenie 
zanotują w przyszłości wzrost zysków 
powyżej poziomu oczekiwanego przez 
rynek zazwyczaj w horyzoncie trzech do 

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


Strona 34 z 53 

pięciu lat (zjawisko to nazywamy 
„pozytywną luką wzrostu”). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

pięciu lat (zjawisko to nazywamy 
„pozytywną luką wzrostu”). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI All Country (AC) World (Net 
TR) w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global High 
Yield 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG USD Hedged 2% Cap po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu i ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego emitowane na 
całym świecie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i może 
inwestować co najmniej dwie trzecie 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG USD Hedged 2% Cap po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu i ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego emitowane na 
całym świecie. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i może 
inwestować co najmniej dwie trzecie 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 
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stałym i zmiennym oprocentowaniu o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub 
równorzędnego ratingu innej 

agencji ratingowej). Papiery wartościowe 
mogą być denominowane w różnych 
walutach i emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe lub przedsiębiorstwa z 
całego świata. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

stałym i zmiennym oprocentowaniu o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub 
równorzędnego ratingu innej 

agencji ratingowej). Papiery wartościowe 
mogą być denominowane w różnych 
walutach i emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe lub przedsiębiorstwa z 
całego świata. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w warunkowe obligacje 
zamienne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG USD Hedged 2% Cap w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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Global Inflation 
Linked Bond 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym dochodzie 
indeksowane wskaźnikiem inflacji. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
dochodzie indeksowane wskaźnikiem 
inflacji i inwestycyjnym ratingu 
kredytowym lub ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub 
równorzędnego ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianego ratingu Schroders dla 
obligacji niepodlegających ratingowi) 
emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki z 
całego świata. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym dochodzie 
indeksowane wskaźnikiem inflacji. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
dochodzie indeksowane wskaźnikiem 
inflacji i inwestycyjnym ratingu 
kredytowym lub ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według agencji Standard & Poor's lub 
równorzędnego ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianego ratingu Schroders dla 
obligacji niepodlegających ratingowi) 
emitowane przez rządy, agencje rządowe, 
organizacje ponadnarodowe i spółki z 
całego świata. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na papiery wartościowe o stałym 



Strona 37 z 53 

dochodzie. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return nie przekroczy 30% i 
powinna pozostawać w przedziale od 0% 
do 10% wartości aktywów netto. W 
pewnych okolicznościach proporcja ta 
może być wyższa. 

dochodzie. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return nie przekroczy 30% i 
powinna pozostawać w przedziale od 0% 
do 10% wartości aktywów netto. W 
pewnych okolicznościach proporcja ta 
może być wyższa. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked EUR 
Hedged w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu powyżej 3-
miesięcznej stopy EURIBOR (lub 
alternatywnej stopy referencyjnej) +3% 
rocznie przed potrąceniem opłat*, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w zdywersyfikowane spektrum 
aktywów na rynkach z całego świata. 
Fundusz dąży do zapewnienia zmienności 
(miary wahań stopy zwrotu Funduszu na 
przestrzeni roku) na poziomie od 4-7% w 
skali roku. Fundusz został zaprojektowany 
tak, aby uczestniczyć w rynkach 
wschodzących, jednocześnie starając się 
ograniczyć straty do maksymalnie 10% 
wartości funduszu w okresie 12 miesięcy. 
Ograniczenia strat nie można 
zagwarantować. 

*W celu uzyskania informacji o 
docelowym zwrocie po odliczeniu opłat 
dla każdej klasy jednostek uczestnictwa 
należy odwiedzić stronę internetową 
Schroders: 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu powyżej 3-
miesięcznej stopy EURIBOR (lub 
alternatywnej stopy referencyjnej) +3% 
rocznie przed potrąceniem opłat*, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w zdywersyfikowane spektrum 
aktywów na rynkach z całego świata. 
Fundusz dąży do zapewnienia zmienności 
(miary wahań stopy zwrotu Funduszu na 
przestrzeni roku) na poziomie od 4-7% w 
skali roku. Fundusz został zaprojektowany 
tak, aby uczestniczyć w rynkach 
wschodzących, jednocześnie starając się 
ograniczyć straty do maksymalnie 10% 
wartości funduszu w okresie 12 miesięcy. 
Ograniczenia strat nie można 
zagwarantować. 

*W celu uzyskania informacji o 
docelowym zwrocie po odliczeniu opłat 
dla każdej klasy jednostek uczestnictwa 
należy odwiedzić stronę internetową 
Schroders: 
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https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów bezpośrednio lub pośrednio 
przy zastosowaniu instrumentów 
pochodnych w akcje i podobne papiery 
wartościowe, papiery wartościowe o 
stałym dochodzie 

oraz alternatywne klasy aktywów. 

Papiery wartościowe o stałym dochodzie 
obejmują papiery wartościowe o stałym 
lub zmiennym oprocentowaniu takie jak 
obligacje rządowe, obligacje 
przedsiębiorstw, instrumenty dłużne 
rynków wschodzących, papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu) (będące papierami 
wartościowymi o ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego według 
Standard & Poor's lub innym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej), obligacje zamienne oraz 
obligacje indeksowane wskaźnikiem 
inflacji. 

Ekspozycja na alternatywne klasy 
aktywów jest realizowana za 
pośrednictwem dozwolonych aktywów 
zgodnie z opisem w Załączniku III do 
niniejszego prospektu informacyjnego. 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka, ograniczenia strat na 
spadających rynkach lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return i kontraktów na różnice, aktywami 
bazowymi będą instrumenty, w które 
Fundusz może inwestować zgodnie ze 
swoim celem i polityką inwestycyjną. W 
szczególności swapy total return i 
kontrakty na różnice mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na akcje i podobne papiery wartościowe, 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 

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

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów bezpośrednio lub pośrednio 
przy zastosowaniu instrumentów 
pochodnych w akcje i podobne papiery 
wartościowe, papiery wartościowe o 
stałym dochodzie 

oraz alternatywne klasy aktywów. 

Papiery wartościowe o stałym dochodzie 
obejmują papiery wartościowe o stałym 
lub zmiennym oprocentowaniu takie jak 
obligacje rządowe, obligacje 
przedsiębiorstw, instrumenty dłużne 
rynków wschodzących, papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu) (będące papierami 
wartościowymi o ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego według 
Standard & Poor's lub innym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej), obligacje zamienne oraz 
obligacje indeksowane wskaźnikiem 
inflacji. 

Ekspozycja na alternatywne klasy 
aktywów jest realizowana za 
pośrednictwem dozwolonych aktywów 
zgodnie z opisem w Załączniku III do 
niniejszego prospektu informacyjnego. 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return), długie i krótkie pozycje, w celu 
osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka, ograniczenia strat na 
spadających rynkach lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total 
return i kontraktów na różnice, aktywami 
bazowymi będą instrumenty, w które 
Fundusz może inwestować zgodnie ze 
swoim celem i polityką inwestycyjną. W 
szczególności swapy total return i 
kontrakty na różnice mogą służyć do 
uzyskiwania długiej i krótkiej ekspozycji 
na akcje i podobne papiery wartościowe, 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
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oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 60% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 30% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz może (w wyjątkowych 
sytuacjach) utrzymywać do 100% 
aktywów w środkach pieniężnych i 
inwestycjach na rynku pieniężnym. 
Obowiązywało będzie ograniczenie do 
maksymalnie sześciu miesięcy (w 
przeciwnym razie Fundusz zostanie 
zlikwidowany). W tym okresie Fundusz nie 
będzie wchodził w zakres przepisów 
MMFR. Fundusz może inwestować do 10% 
swoich aktywów w otwarte fundusze 
inwestycyjne. 

oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 60% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 30% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz może (w wyjątkowych 
sytuacjach) utrzymywać do 100% 
aktywów w środkach pieniężnych i 
inwestycjach na rynku pieniężnym. 
Obowiązywało będzie ograniczenie do 
maksymalnie sześciu miesięcy (w 
przeciwnym razie Fundusz zostanie 
zlikwidowany). W tym okresie Fundusz nie 
będzie wchodził w zakres przepisów 
MMFR. Fundusz może inwestować do 10% 
swoich aktywów w otwarte fundusze 
inwestycyjne. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
zrównoważonego rozwoju niż 
niestandardowe, ważone aktywami 
połączenie* indeksów MSCI World Index 
(zabezpieczony do EUR), MSCI Emerging 
Market Index (zabezpieczony do EUR), 
Barclays Global Aggregate Corporate 
Bond Index (zabezpieczony do EUR), 
Barclays Global High Yield excl CMBS & 
EMD 2% Index (zabezpieczony do EUR), 
ICE BofA US Treasury Index 
(zabezpieczony do EUR), JPM GBI 
Emerging Market Index - EM Local 
(zabezpieczony do EUR), JPM EMBI Index 
EM Hard Currency (zabezpieczony do 
EUR), Thomson Reuters Global 
Convertible Bonds Index (zabezpieczony 
do EUR) w oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

*Połączenie będzie się zmieniać w miarę 
upływu czasu, zgodnie z rzeczywistym 
przydziałem aktywów Funduszu. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
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internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Smaller 
Companies 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu S&P Developed Small 
Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z całego 
świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych przedsiębiorstw z 
całego świata. Małe przedsiębiorstwa to 
spółki, które w momencie zakupu ich akcji 
mieszczą się w dolnych 30% spółek 
według rynkowej kapitalizacji na 
światowym rynku akcji. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu S&P Developed Small 
Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych spółek z całego 
świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych przedsiębiorstw z 
całego świata. Małe przedsiębiorstwa to 
spółki, które w momencie zakupu ich akcji 
mieszczą się w dolnych 30% spółek 
według rynkowej kapitalizacji wszystkich 
odpowiednich globalnych rynków akcji. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 30% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks S&P Developed Small Cap (Net TR) 
w oparciu o kryteria oceny 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Target 
Return 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu na poziomie 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 
+5% rocznie przed potrąceniem opłat* w 
trzyletnich okresach kroczących poprzez 
inwestycje w szerokie spektrum klas 
aktywów na całym świecie. Nie ma 
gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, w 
związku z czym kapitał inwestora jest 
zagrożony. 

*W celu uzyskania informacji o 
docelowym zwrocie po odliczeniu opłat 
dla każdej klasy jednostek uczestnictwa 
należy odwiedzić stronę internetową 
Schroders: 

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

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje bezpośrednio lub pośrednio 
(przez otwarte fundusze inwestycyjne i 
instrumenty pochodne) w akcje i podobne 
papiery wartościowe, papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu (emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki), papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami i 
hipoteką, obligacje zamienne, waluty i 
alternatywne klasy aktywów (zgodnie z 
definicją w Załączniku III do niniejszego 
Prospektu), takie jak nieruchomości, 
infrastruktura i zbywalne papiery 
wartościowe oparte na towarach. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu na poziomie 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 
+5% rocznie przed potrąceniem opłat* w 
trzyletnich okresach kroczących poprzez 
inwestycje w szerokie spektrum klas 
aktywów na całym świecie. Nie ma 
gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, w 
związku z czym kapitał inwestora jest 
zagrożony. 

*W celu uzyskania informacji o 
docelowym zwrocie po odliczeniu opłat 
dla każdej klasy jednostek uczestnictwa 
należy odwiedzić stronę internetową 
Schroders: 

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

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje bezpośrednio lub pośrednio 
(przez otwarte fundusze inwestycyjne i 
instrumenty pochodne) w akcje i podobne 
papiery wartościowe, papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu (emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki), papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami i 
hipoteką, obligacje zamienne, waluty i 
alternatywne klasy aktywów (zgodnie z 
definicją w Załączniku III do niniejszego 
Prospektu), takie jak nieruchomości, 
infrastruktura i zbywalne papiery 
wartościowe oparte na towarach. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Fundusz może utrzymywać do 40% 
swoich aktywów w otwartych funduszach 
inwestycyjnych. Jednak wraz ze wzrostem 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
oczekuje, że fundusz będzie posiadał 
mniej niż 10% aktywów w otwartych 
funduszach inwestycyjnych. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (według Standard & 
Poor's lub o dowolnym równorzędnym 
ratingu innej agencji ratingowej). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return) w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. Jeżeli Fundusz korzysta ze 
swapów total return i kontraktów na 
różnice, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swoim celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return i kontrakty na różnice 
mogą służyć do uzyskiwania długiej i 
krótkiej ekspozycji na akcje i podobne 
papiery wartościowe, papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 40% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 20% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. Fundusz może także lokować 
środki w inwestycje na rynku pieniężnym 
oraz utrzymywać środki pieniężne. 

Fundusz może utrzymywać do 40% 
swoich aktywów w otwartych funduszach 
inwestycyjnych. Jednak wraz ze wzrostem 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
oczekuje, że fundusz będzie posiadał 
mniej niż 10% aktywów w otwartych 
funduszach inwestycyjnych. 

Fundusz może inwestować w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej poziomu 
inwestycyjnego (według Standard & 
Poor's lub o dowolnym równorzędnym 
ratingu innej agencji ratingowej). 

Fundusz może wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return) w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. Jeżeli Fundusz korzysta ze 
swapów total return i kontraktów na 
różnice, aktywami bazowymi będą 
instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swoim celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
swapy total return i kontrakty na różnice 
mogą służyć do uzyskiwania długiej i 
krótkiej ekspozycji na akcje i podobne 
papiery wartościowe, papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu oraz indeksy towarowo-
surowcowe. Ekspozycja brutto z tytułu 
swapów total return i kontraktów na 
różnice nie przekroczy 40% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 20% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. Fundusz może także lokować 
środki w inwestycje na rynku pieniężnym 
oraz utrzymywać środki pieniężne. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
zrównoważonego rozwoju niż 
niestandardowe, ważone aktywami 
połączenie* indeksów MSCI World Index 
(zabezpieczony do USD), MSCI Emerging 
Market Index (niezabezpieczony), Barclays 
Global Aggregate Corporate Bond Index 
(zabezpieczony do USD), Barclays Global 
High Yield excl CMBS & EMD 2% Index 
(zabezpieczony do USD), ICE BofA US 
Treasury Index (zabezpieczony do USD), 
JPM GBI Emerging Market Index - EM 
Local (niezabezpieczony), JPM EMBI Index 
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EM Hard Currency (zabezpieczony do 
USD), w oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

*Połączenie będzie się zmieniać w miarę 
upływu czasu, zgodnie z rzeczywistym 
przydziałem aktywów Funduszu. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Italian Equity Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu FTSE Italia All-Share (TR) 
po potrąceniu opłat, w okresie od trzech 
do pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe włoskich 
spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej 70% swoich 
aktywów w skoncentrowany portfel akcji 
(zwykle mniej niż 50 spółek) i podobnych 
papierów wartościowych włoskich spółek. 
Fundusz inwestuje co najmniej 25% tych 
aktywów (co odpowiada 17,5% aktywów 
Funduszu) w akcje i podobne papiery 
wartościowe włoskich spółek, które nie 
wchodzą w skład indeksu FTSE MIB ani 
innych równoważnych indeksów i co 
najmniej 5% tych aktywów (co odpowiada 
3,5% aktywów Funduszu) w akcje i 
podobne papiery wartościowe włoskich 
spółek, które nie wchodzą w skład 
indeksów FTSE MIB i FTSE MID CAP ani 
innych równoważnych indeksów. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w papiery wartościowe 
emitowane przez jedną spółkę lub spółki 
należące do jednej grupy kapitałowej 
bądź nabywane w ramach transakcji z 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu FTSE Italia All-Share (TR) 
po potrąceniu opłat, w okresie od trzech 
do pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe włoskich 
spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej 70% swoich 
aktywów w skoncentrowany portfel akcji 
(zwykle mniej niż 50 spółek) i podobnych 
papierów wartościowych włoskich spółek. 
Fundusz inwestuje co najmniej 25% tych 
aktywów (co odpowiada 17,5% aktywów 
Funduszu) w akcje i podobne papiery 
wartościowe włoskich spółek, które nie 
wchodzą w skład indeksu FTSE MIB ani 
innych równoważnych indeksów i co 
najmniej 5% tych aktywów (co odpowiada 
3,5% aktywów Funduszu) w akcje i 
podobne papiery wartościowe włoskich 
spółek, które nie wchodzą w skład 
indeksów FTSE MIB i FTSE MID CAP ani 
innych równoważnych indeksów. 

Fundusz może inwestować do 10% swoich 
aktywów w papiery wartościowe 
emitowane przez jedną spółkę lub spółki 
należące do jednej grupy kapitałowej 
bądź nabywane w ramach transakcji z 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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jedną spółką lub spółkami należącymi do 
jednej grupy kapitałowej. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

jedną spółką lub spółkami należącymi do 
jednej grupy kapitałowej. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks FTSE Italia All-Share (TR) w oparciu 
o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Russell Nomura Small 
Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych japońskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych japońskich spółek. Są 
to spółki, które w momencie zakupu ich 
akcji mieszczą się w dolnych 30% spółek 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Russell Nomura Small 
Cap (Net TR) po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych japońskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych japońskich spółek. Są 
to spółki, które w momencie zakupu ich 
akcji mieszczą się w dolnych 30% spółek 

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


Strona 45 z 53 

według rynkowej kapitalizacji na rynku 
akcji w Japonii. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

według rynkowej kapitalizacji na rynku 
akcji w Japonii. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Russell Nomura Small Cap (Net TR) 
w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Smart 
Manufacturing 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami będą 
czerpać korzyści z najnowszych innowacji i 
technik przemysłowych. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
spółek z całego świata, które w opinii 
Zarządzającego inwestycjami będą 
czerpać korzyści z najnowszych innowacji i 
technik przemysłowych. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe spółek z całego świata. 
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Inteligentna produkcja zazwyczaj oznacza 
zastosowanie najnowszych technik i 
innowacji przemysłowych w celu 
sprostania potrzebom rynku i wyzwaniom 
związanym z łańcuchem dostaw w 
produkcji i sektorach pokrewnych, takich 
jak dystrybucja, logistyka i transport. 
Zarządzający inwestycjami stara się 
inwestować w spółki, które w jego opinii 
będą cieszyć się większym wzrostem 
dzięki ekspozycji na te innowacje. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 10% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Inteligentna produkcja zazwyczaj oznacza 
zastosowanie najnowszych technik i 
innowacji przemysłowych w celu 
sprostania potrzebom rynku i wyzwaniom 
związanym z łańcuchem dostaw w 
produkcji i sektorach pokrewnych, takich 
jak dystrybucja, logistyka i transport. 
Zarządzający inwestycjami stara się 
inwestować w spółki, które w jego opinii 
będą cieszyć się większym wzrostem 
dzięki ekspozycji na te innowacje. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować poniżej 10% swoich aktywów 
(według wartości netto) bezpośrednio lub 
pośrednio (np. przy użyciu obligacji 
partycypacyjnych) w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI AC World (Net TR) w oparciu 
o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Strategic Credit Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego wartość indeksu ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
Europy. 

Z dniem 21 czerwca 2021 r. w sekcjach Cel 
inwestycyjny i Polityka inwestycyjna 
zostają wprowadzone następujące 
zmiany: 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu emitowane 
przez rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować do 100% 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 

Fundusz może także uzyskać 
maksymalnie 25% ekspozycję na obligacje 
zamienne oraz obligacje z warrantami. 
Ekspozycja na obligacje zamienne 
obejmuje do 10% w warunkowych 
obligacjach zamiennych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
całego świata. 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i bieżącego dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez spółki z 
całego świata. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu emitowane 
przez rządy, agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata. 

Fundusz może inwestować do 100% 
swoich aktywów w papiery wartościowe o 
ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego 
(według Standard & Poor's lub o 
dowolnym równorzędnym ratingu innej 
agencji ratingowej). 

Fundusz może także uzyskać 
maksymalnie 25% ekspozycję na obligacje 
zamienne oraz obligacje z warrantami. 
Ekspozycja na obligacje zamienne 
obejmuje do 10% w warunkowych 
obligacjach zamiennych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
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kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może także inwestować w 
instrumenty pochodne w celu uzyskania 
krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa 
bazowe tych instrumentów pochodnych. 
Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje pozytywny wynik w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, w 
oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”.  

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Szwajcarskie 
akcje 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Swiss Performance po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe 
szwajcarskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w skoncentrowany portfel akcji i 
podobnych papierów wartościowych 
szwajcarskich spółek. Oznacza to zwykle 
utrzymywanie w portfelu akcji mniej niż 
50 spółek. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Swiss Performance po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe 
szwajcarskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w skoncentrowany portfel akcji i 
podobnych papierów wartościowych 
szwajcarskich spółek. Oznacza to zwykle 
utrzymywanie w portfelu akcji mniej niż 
50 spółek. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 

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


Strona 49 z 53 

warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Swiss Leaders Index w oparciu o 
kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Swiss Performance 
Index Extra po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych i średnich 
szwajcarskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych i średnich 
szwajcarskich spółek. Są to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji na rynku akcji w Szwajcarii. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Swiss Performance 
Index Extra po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez 
inwestycje w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych i średnich 
szwajcarskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe małych i średnich 
szwajcarskich spółek. Są to spółki, które w 
momencie zakupu ich akcji mieszczą się w 
dolnych 30% spółek według rynkowej 
kapitalizacji na rynku akcji w Szwajcarii. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
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warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Swiss Performance Index Extra w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

UK Equity Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu FTSE All Share Total 
Return po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
brytyjskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe brytyjskich spółek. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu FTSE All Share Total 
Return po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
akcje i podobne papiery wartościowe 
brytyjskich spółek. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe brytyjskich spółek. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 
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Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks FTSE All Share Total Return w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

US Dollar Bond Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w USD. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, w tym 
papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami i hipoteką, denominowane w 
USD i emitowane przez rządy, agencje 
rządowe i spółki z całego świata. 

Fundusz inwestuje w instrumenty o 
stałym dochodzie w pełnym spektrum 
kredytowym. Fundusz może inwestować: 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 

Cel inwestycyjny 
Fundusz dąży do zapewnienia dochodu i 
wzrostu wartości kapitału 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) po potrąceniu opłat, w okresie od 
trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu denominowane w USD. 

Polityka inwestycyjna 
Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, w tym 
papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami i hipoteką, denominowane w 
USD i emitowane przez rządy, agencje 
rządowe i spółki z całego świata. 

Fundusz inwestuje w instrumenty o 
stałym dochodzie w pełnym spektrum 
kredytowym. Fundusz może inwestować: 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
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dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi). 

- do 70% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone na 
aktywach, papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką 
nieruchomości komercyjnych i/lub 
papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką nieruchomości 
mieszkaniowych emitowane na 
całym świecie o ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innych 
agencji ratingowych). Bazowe 
aktywa mogą obejmować 
wierzytelności z kart kredytowych, 
kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości 
komercyjne i mieszkaniowe. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi). 

- do 70% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone na 
aktywach, papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką 
nieruchomości komercyjnych i/lub 
papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką nieruchomości 
mieszkaniowych emitowane na 
całym świecie o ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innych 
agencji ratingowych). Bazowe 
aktywa mogą obejmować 
wierzytelności z kart kredytowych, 
kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości 
komercyjne i mieszkaniowe. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
Fundusz może korzystać z dźwigni 
finansowej. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
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tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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