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Naszym celem jest 
zapewnienie naszym 
klientom doskonałych 
wyników inwestycyjnych 
poprzez aktywne 
zarządzanie.

Obsługując klientów, służymy szerszemu 
społeczeństwu. Kierowanie kapitału do 
działających w sposób zrównoważony 
i trwałych przedsięwzięć biznesowych 
przyspiesza pozytywne zmiany na 
świecie. 

Finansowanie przyszłości to przywilej; 
korzystamy z niego w sposób mądry 
i odpowiedzialny.

2



zespołów inwestycyjnych
60+
aktywów pod zarządzaniem

641,7mld €
Nasza działalność w skrócie

lokalizacji globalnie

37

utalentowanych pracowników 
na całym świecie

5,500+

lat doświadczenia 
i innowacji. Firma 
założona w 1804 r.

217

Źródło: Schroders, na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Podział geograficzny Klasy aktywów

Aktywa prywatne 
i inwestycje 
alternatywne

Rozwiązania 
inwestycyjne

Fundusze 
inwestycyjne

Obszar 
instytucjonalny

Zarządzanie 
majątkiem

51,5 mld € 214,8 mld € 116,4 mld € 178,5 mld € 80,4 mld €

Obejmuje możliwości 
dostępne na rynkach 
prywatnych, takich jak 
nieruchomości, private 
equity i infrastruktura 
jak również inwestycje 
alternatywne.

Dostarczanie kompletnych 
rozwiązań i współpracy, 
w tym kompensacji 
odpowiedzialności 
i zmniejszania ryzyka.

Oferowane poprzez 
sieci pośredników 
i zapewniające klientom 
detalicznym dostęp 
do naszych możliwości 
inwestycyjnych.

Komponenty inwestycyjne 
udostępniane 
bezpośrednio instytucjom 
oraz w ramach mandatów 
na zarządzanie portfelem 
(ang. sub-advisory 
mandates)

Zarządzanie majątkiem 
i planowanie finansowe 
dla najbardziej zamożnych 
klientów indywidualnych, 
osób zamożnych 
i bogatych oraz klientów 
będących organizacjami 
charytatywnymi, jak 
również dla biur 
rodzinnych i doradców.

Wlk. Brytania

Region Azji i Pacyfiku

Europa, Bliski Wschód 
i Afryka

Ameryka Północna 
i Południowa

15%

19%

18%

48%

8%

13%

33%

29%

17%

Zarządzanie majątkiem
Instrumenty 
dłużne

Aktywa prywatne i inwestycje 
alternatywne

Akcje

Multi-asset

Wlk. Brytania

Region Azji i Pacyfiku

Europa, Bliski Wschód 
i Afryka

Ameryka Północna 
i Południowa

15%

19%

18%

48%

8%

13%

33%

29%

17%

Zarządzanie majątkiem
Instrumenty 
dłużne

Aktywa prywatne i inwestycje 
alternatywne

Akcje

Multi-asset

Obszary działalności
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Obie Ameryki

Argentyna
Bermudy
Brazylia
Chile
Kanada
Meksyk
Peru
Stany Zjednoczone

Wielka Brytania 
i Wyspy Normandzkie

Guernsey
Jersey
Wielka Brytania

Europa, Bliski 
Wschód i Afryka

Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Gibraltar
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Irlandia

Region Azji i Pacyfiku

Australia
Chiny
Hongkong SAR
Indonezja
Japonia
Republika Korei
Singapur
Tajwan

Obie Ameryki

98,6 mld €

391 pracowników 3.157 pracowników

Wielka Brytania 
i Wyspy Normandzkie

307,5 mld €

Jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, która zarządzana jest lokalnie 

917 pracowników 1076 pracowników

Europa, Bliski 
Wschód i Afryka

120,9 mld € 

Region Azji 
i Pacyfiku 

114,5 mld €

Źródło: Schroders, na dzień 31 grudnia 2020 r. 
Historyczne stopy zwrotu nie są wyznacznikiem dla przyszłych wyników i nie muszą być powtórzone w przyszłości.

Najważniejsze nagrody w 2020 r.

Outstanding 
Investment House - 

Nagroda Fund Manager 
of the Year

Wyróżnienie ‚Advanced’ 
w ocenie poziomu 

zaangażowania 
w kwestie ESG według 

Morningstar

Nagroda za najlepsze 
zaangażowanie 

inwestorów 
w konkursie IR 

Society’s Best Practice 
Awards 2020

SustainExTM 
pierwsze miejsce 

w kategorii Impact 
Reporting w konkursie 
Environmental Finance 
IMPACT Awards 2020

CIO grupy Johanna 
Kyrklund: jedna 

ze 100 najbardziej 
wpływowych kobiet 

w europejskich 
finansach

Cazenove Capital 
zdobywa złoto na 
Olimpiadzie ESG 

Investing

Izrael
Kenia
Luksemburg
Niemcy
RPA
Szwajcaria
Szwecja
Włochy
Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
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Twoja przyszłość jest kształtowana przez działanie. 
Możemy pomóc.

 Ȃ Wykorzystujemy dane do kwantyfikacji 
aspektów ESG i zarządzania ryzykiem 
i możliwościami inwestycyjnymi 
w zakresie ESG

 Ȃ Bierzemy odpowiedzialność poprzez 
aktywne zaangażowanie w spółki

 Ȃ Dostosowujemy naszą działalność 
inwestycyjną do naszej działalności 
korporacyjnej 

Zrównoważony rozwój w Schroders

1 „Point of No Returns”, ranking 75 światowych firm zarządzających aktywami w zakresie ich podejścia do zrównoważonego inwestowania
2 Raporty oceniające aspekty zrównoważonego rozwoju za lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020
3 Financial Reporting Council 2016 Assessment

specjalistów z obszaru ESG

22 dedykowanych 

integracji aspektów ESG

20+lat 

spraw związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, w które zaangażowaliśmy 
się w 2020 r. 

2150+ 
Sygnatariusz UK Stewardship Code 
(brytyjskiego kodeksu zarządzania)3

Spośród 75 światowych firm zarządzających 
aktywami, ocenianych według ich podejścia 
do odpowiedzialnego inwestowania według 
rankingu 2020 ShareAction1

Roczna ocena w zakresie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ2

zgromadzeń spółki, w których 
wzięto udział w głosowaniu

uchwał poddanych pod 
głosowanie

Tier 1 

Top 10 

A+ 

6500+ 99%
Źródło: Schroders, na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Ważne informacje: Ta informacja jest komunikacją o charakterze 
marketingowym. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne 
informacje oraz opinie. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien 
być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, 
podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach 
i informacjach zawartych w niniejszym materiale przy podejmowaniu 
indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wyniki 
osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia 
w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak 
i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych 
kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak 
i wzrost wartości inwestycji. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie 

swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Według najlepszej 
wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie 
gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma Schroders będzie 
administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat 
sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe 
zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.
com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony 
internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Ze względów 
bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. 
Luksemburg: B 37.799. CS3094/PL0821

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (Taunus Turm), 60310 Frankfurt am Main, Germany
Tel: + 49 (0) 69 97 57 17 0

@schroders
schroders.pl


