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100% koncentracja na zarządzaniu aktywami
zbudowana wokół Twoich potrzeb

W Schroders rozumiemy, że nie ma dwóch jednakowych klientów. Od 
współpracy z największymi na świecie instytucjami finansowymi, po 
pomaganie rodzinom w regularnym oszczędzaniu na lepszą przyszłość, 
poradzimy sobie w każdych warunkach. Aby to osiągnąć nasza działalność 
jest ustrukturyzowana wokół 10 rozwiązań strategicznych, które łączą się 
ze sobą, by sprostać Twoim wymaganiom.

Źródło: Investment Week Fund Manager of the Year Awards 2019; Fitch Ratings, stan na 6 sierpnia 2019 r.

Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r. 
1Aktywa w zarządzaniu obejmują aktywa zarządzane w imieniu klientów oraz objęte usługą doradczą.

Siła finansowa i uznanie 
niezależnych podmiotów

Schroders posiada stabilną strukturę 
właścicielską i silny bilans, co daje nam 
swobodę myślenia w inny sposób i pomaga 
nam w utrzymywaniu naszej koncentracji 
na tym, co jest dla Ciebie najlepsze. 

10 rozwiązań strategicznych

Nasze rozwiązania strategiczne umożliwiają nam usprawnienie kooperacji pomiędzy naszymi 
zespołami inwestycyjnymi, aby pracować dla Ciebie w lepszy sposób. Oznacza to, że każdy 
zespół dzieli się wiedzą, jednak wciąż ma otwartą drogę do innowacyjności, prowadzenia 
badań oraz inwestowania zgodnie z własnym przeświadczeniem.

Solidne fundamenty

Schroders, założony w 1804 r., posiada 
doświadczenie w inwestowaniu 
w zróżnicowanych uwarunkowaniach 
rynkowych. Jako firma, która wprowadza 
innowacje od ponad dwóch stuleci, zawsze 
jesteśmy gotowi do przystosowania się 
i rozwoju, by dopasować się do świata, do 
którego należymy.

Profesjonalistów 
inwestycyjnych

756

Utalentowanych pracowników 
na całym świecie

5000+

Aktywów w zarządzaniu

496,6 mld €1

660
Funduszy na całym świecie. 
209 zarejestrowanych 
w Luksemburgu

200+
Lat rozwoju

Obecność w

32 
lokalizacjach na 
całym świecie

Płynne inwestycje 
alternatywne

Akcje o wysokim 
wskaźniku Alfa

Obligacje 
korporacyjne

DochódRynki wschodzące

Rozwiązania Multi-
Asset

Aktywa Prywatne Inwestowanie 
Odpowiedzialne

Rozwiązania 
inwestycyjne

Zabezpieczenie 
Emerytalne
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Jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, która zarządzana jest lokalnie

Wielka Brytania i Wyspy 
Normandzkie
2246 pracowników  
204,4 mld € aktywów 
w zarządzaniu

Guernsey
Jersey
Wielka Brytania

Europa, Bliski Wschód, 
Afryka
828 pracowników  
102,9 mld € aktywów 
w zarządzaniu

Austria
Belgia
Dania
Francja
Niemcy
Gibraltar 
Irlandia
Izrael

Utalentowanych pracowników 
na całym świecie

496,6 mld €1

Wlk. Brytania

Region Azji i Pacyfiku 

Europa kontynentalna, 
Bliski Wschód i Afryka 

Ameryka Północna 
i Południowa 

60%

11% 15%

21%

23%

41%Według kanału Według regionu* Według produktu

11%

9%

37%

25%

18%

Instytucjonalny

Pośrednictwo

Zarządzanie majątkiem 

Aktywa prywatne 
i inwestycje alternatywne 

Instrumenty dłużne 

Zarządzanie majątkiemAkcje

Multi-Asset

29%

Australia
Chiny 
Specjalny Okręg 
Administracyjny 
Hongkongu
Indonezja

Region Azji i Pacyfiku
951 pracowników  
113,6 mld € aktywów 
w zarządzaniu

Ameryka Północna i 
Południowa
373 pracowników  
75,6 mld € aktywów 
w zarządzaniu

Argentyna
Bermudy
Brazylia
Kanada

Struktura naszej działalności dostosowana jest do indywidualnych potrzeb na szczeblu lokalnym, przy zapewnieniu, że nasze zachowania 
są spójne w ujęciu globalnym.

Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r. Zamieszczone powyżej dane 
o pracownikach obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na stałe. 

Paleta naszych produktów i oferta

Chile
Meksyk
Stany 
Zjednoczone

Włochy
Luksemburg
Holandia
RPA
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

Japonia
Republika Korei
Singapur
Tajwan
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Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r. *Według miejsca zamieszkania klienta.



Ważne informacje: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Nie stanowi on oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży 
jakiegokolwiek instrumentu finansowego, papieru wartościowego lub 
do zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tu informacje 
nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej 
lub analizy inwestycyjnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań 
jakichkolwiek odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien 
być traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych 
czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje 
są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności 
ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne 
informacje oraz opinie. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach 
zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych 
decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wyniki z przeszłości nie są 

wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; 
ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak 
i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
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 możemy ją dostarczyć na Państwa 
życzenie. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy 
spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa 
kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 0819/CS1821/PL1019

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 97 57 170

@schroders
schroders.com

Nasza bogata oferta produktowa
Oferujemy szeroką gamę aktywnie zarządzanych produktów, więc bez względu na to jakie są Twoje wymagania, mamy dla Ciebie 
rozwiązanie.

Akcje

 Ȃ Globalne, regionalne,  
z pojedynczych krajów

 Ȃ Z rynków wschodzących
 Ȃ Strategie ilościowe
 Ȃ Spółek o dużej, średniej, 
małej kapitalizacji

 Ȃ Sektorowe
 Ȃ Strategie dochodowe
 Ȃ Całkowita stopa zwrotu
 Ȃ Tematyczne

Multi-Asset

 Ȃ Ochrona kapitału
 Ȃ Wzrost przy kontroli ryzyka
 Ȃ Dochód
 Ȃ Ochrona przed inflacją
 Ȃ Ograniczenie ryzyka
 Ȃ Multi-manager

Instrumenty dłużne

 Ȃ Globalne, regionalne, 
z pojedynczych krajów

 Ȃ Z rynków wschodzących
 Ȃ Korporacyjne, skarbowe, 
uniwersalne

 Ȃ Z ratingiem inwestycyjnym, 
high yield

 Ȃ Powiązane z indeksem
 Ȃ Obligacje zamienne
 Ȃ Dług infrastrukturalny
 Ȃ Płynność
 Ȃ Gotówka „plus”
 Ȃ Całkowita stopa zwrotu
 Ȃ Papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami

Inwestycje 
alternatywne

 Ȃ GAIA – platforma funduszy 
hedgingowych

 Ȃ Absolutna stopa zwrotu
 Ȃ Nieruchomości
 Ȃ Papiery wartościowe 
powiązane 
z ubezpieczeniami

 Ȃ Towary rolne, surowce
 Ȃ Private equity
 Ȃ Finansowanie infrastruktury


