


PODPORUJEME 

Naším cieľom je aktívnou 
správou majetku poskytovať 
klientom vynikajúci 
investičný výkon.

Keď slúžime klientom, slúžime zároveň 
širšej spoločnosti. Tým, že smerujeme 
kapitál do udržateľných a odolných 
spoločností, podporujeme vo svete 
zmenu k lepšiemu. 

Možnosť financovať budúcnosť je 
výsadou a my s ňou zaobchádzame 
s rozumom a zodpovedne.

    PODPORUJEME  
ZMENU  
          K LEPŠIEMU
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PODPORUJEME 

investičných tímov

60+
aktív v správe

815,8 mld. €
Náš podnik v skratke

miest na celom svete

37

talentovaných pracovníkov 
na celom svete

5 500+

rokov praxe a inovácie 
Vznik v roku 1804

217

Zdroj: Schroders k 31. júnu 2021. 
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Geografické lokality Triedy aktív

Súkromný 
majetok 
a alternatívy

Riešenia Spoločné 
investičné fondy

Inštitucionálne Správa majetku

Patria sem príležitosti 
dostupné na 
súkromných trhoch, 
napríklad nehnuteľnosti, 
súkromný kapitál 
a infraštruktúra, ako aj 
alternatívne investície.

Poskytovanie 
kompletných riešení 
a partnerstiev 
vrátane započítavania 
pohľadávok 
a zmierňovania rizík.

Ponúkajú sa 
prostredníctvom 
sprostredkovateľských 
sietí, ktoré poskytujú 
retailovým klientom 
prístup k našim 
investičným 
možnostiam.

Investičné zložky 
sprístupnené 
priamo inštitúciám 
a prostredníctvom 
sekundárnych 
poradných mandátov.

Správa majetku 
a finančné plánovanie 
pre mimoriadne 
majetné, majetné 
a zámožné fyzické osoby  
a klientov z oblasti 
charity, ako aj rodinné 
kancelárie a poradcov.

Spojené kráľovstvo

Ázia a Tichomorie

Európa, Blízky východ 
a Afrika

 Severná a Južná Amerika

14 %

17 %

29 %

40 %

11 %

7 %

30 %

24 %

14 %

Správa majetku

Pevný výnos Súkromný majetok a alternatívy

Akcie

Viacero aktív

Spoločné a pridružené podniky

14 %

Spojené kráľovstvo

Ázia a Tichomorie

Európa, Blízky východ 
a Afrika

 Severná a Južná Amerika

14 %

17 %

29 %

40 %

11 %

7 %

30 %

24 %

14 %

Správa majetku

Pevný výnos Súkromný majetok a alternatívy

Akcie

Viacero aktív

Spoločné a pridružené podniky

14 %

Obchodné oblasti

Spoločné a pridružené podniky

Pridružené podniky sú subjekty, v ktorých má skupina investície a na ktoré má významný vplyv, nie však kontrolu, pričom sa zúčastňuje 
na finančných rozhodnutiach a rozhodnutiach v rámci prevádzkovej politiky. Spoločné podniky sú subjekty, v ktorých má skupina 
investície, v ktorých sa spolu s jedným alebo viacerými ďalšími akcionármi zmluvne dohodla, že budú mať nad podnikom spoločnú 
kontrolu, a v ktorých je na významné rozhodnutia potrebný jednomyseľný súhlas partnerov v spoločnom podniku.

56,1 mld. € 225,5 mld. € 133,8 mld. € 197,4 mld. € 88,9 mld. €

114,1 mld. €

4



Severná a Južná 
Amerika

Argentína
Bermudské ostrovy
Brazília
Čile 
Kanada
Mexiko
Peru
Spojené štáty americké

Spojené kráľovstvo 
a Normanské 
ostrovy
Guernsey
Jersey
Spojené kráľovstvo

Európa, Blízky 
východ a Afrika

Belgicko
Dánsko
Fínsko 
Francúzsko 
Gibraltár
Gruzínsko 
Holandsko 
Írsko 
Izrael 
Južná Afrika 

Ázia a Tichomorie

Austrália
Čína
Hongkong
Indonézia
Japonsko
Kórejská republika
Singapur
Taiwan

Severná a Južná 
Amerika

116,6 mld. €

400 
zamestnancov

3 211 
zamestnancov

Spojené kráľovstvo  
a Normanské ostrovy

329,1 mld. €

Sme globálny podnik, ktorý je spravovaný lokálne 

932 zamestnancov 1 075 zamestnancov

Európa, Blízky 
východ a Afrika

134,6 mld. € 
Ázia a Tichomorie 

235,6 mld. €

Keňa 
Luxembursko 
Nemecko 
Rakúsko 
Spojené arabské 
emiráty 
Švajčiarsko 
Švédsko 
Španielsko 
Taliansko 

Zdroj: Schroders k 31. júnu 2021.

Kľúčové ocenenia v roku 2020

Ocenenia Vynikajúca 
investičná spoločnosť – 
Najlepší správca fondu 

tohto roka

„Pokročilé“ uznanie 
v posudzovaní miery 
záväzku v oblasti ESG 

agentúrou Morningstar

Ocenenie za najlepšie 
zapojenie investorov 

v rámci ocenení za 
osvedčené postupy 

2020 spoločnosti 
IR Society

Meradlo SustainExTM 
získalo prvé miesto za 
tvorbu správ o vplyve 

v rámci ocenenia 
Environmental Finance 
IMPACT Awards 2020

Johanna Kyrklund, 
CIO skupiny: jedna 

zo 100 najvplyvnejších 
žien v oblasti financií 

v Európe

Cazenove Capital 
vyhráva zlato 
na investičnej 

olympiáde ESG

Zdroj: Schroders k 31. decembru 2020. 
Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti a nemusí sa zopakovať.
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Vašu budúcnosť formuje konanie. 
Môžeme vám pomôcť.
 Ȃ Používame údaje na kvantifikáciu 

a správu investičných rizík a príležitostí 
spojených s ESG.

 Ȃ Sme vnímaví vďaka aktívnemu 
vlastníctvu.

 Ȃ Naše investičné činnosti zosúlaďujeme  
s činnosťou vašej firmy. 

Udržateľnosť v spoločnosti Schroders

odborníkov na ESG

22 špecializovaných 

integrácie ESG

20+ rokov 

činností zameraných na 
udržateľnosť v roku 2020 

2 150+ 

2020 ShareAction – rebríček 75 
prístupov správcov aktív z celého 
sveta k zodpovednému investovaniu1

Top 10 

Výročné hodnotenie 
skupiny UN PRI2

A+ 

firemných zasadnutí 
s hlasovaním

6 500+ 

uznesení, o ktorých sa 
hlasovalo

99 %

Zdroj: Schroders k 31. decembru 2020.
1 Point of No Returns – rebríček 75 prístupov správcov aktív z celého sveta k zodpovednému investovaniu.
2 Hodnotiace správy PRI z rokov 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

Schroders podporuje ciele udržateľného rozvoja
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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.com

Dôležité informácie:
Tieto informácie sú marketingovou komunikáciou.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chybné informácie 
ani názory.
Tento materiál nie je určený na poskytovanie 
účtovného, právneho ani daňového poradenstva ani 
investičných odporúčaní a nemali by ste sa naň na tieto 
účely spoliehať.
Čitateľ by sa pri prijímaní individuálnych investičných 
a/alebo strategických rozhodnutí nemal spoliehať na 
žiadne názory ani informácie v tomto materiáli.
Výkonnosť v minulosti nie je ukazovateľom výkonnosti 
v budúcnosti a nemusí sa zopakovať.
Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť 
alebo stúpnuť a investori nemusia získať späť sumy, 
ktoré pôvodne investovali. Zmeny výmenného kurzu 
môžu spôsobiť pokles alebo rast hodnoty investícií.

Spoločnosť Schroders v tomto dokumente vyjadrila 
svoje vlastné stanoviská a názory, ktoré sa môžu zmeniť.
Informácie v tomto dokumente sa považujú za 
spoľahlivé, ale spoločnosť Schroders nezaručuje ich 
úplnosť ani presnosť.
Spoločnosť Schroders bude prevádzkovateľom údajov, 
pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Ak chcete získať 
informácie o tom, ako môže spoločnosť Schroders 
spracúvať vaše osobné údaje, prečítajte si naše 
zásady ochrany osobných údajov dostupné na adrese 
www.schroders.com/en/privacy-policy/ alebo o ne 
požiadajte, ak k tejto webovej lokalite nemáte prístup.
Komunikácia sa pre vašu bezpečnosť môže nahrávať 
alebo monitorovať.
Vydala spoločnosť Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembursko. Registračné číslo: B 37.799. 
602266/ SK1021


