Kdo jsme

ZRYCHLUJEME
POZITIVNÍ
ZMĚNY
Naším cílem je zajistit
našim klientům skvělé
výsledky v oblasti investic
prostřednictvím aktivního
řízení investic.
Skrze služby poskytované našim klientům
sloužíme širší společnosti. Transformace
kapitálu na udržitelné a trvalé podnikání
podporuje pozitivní změny ve světě.
Financování budoucnosti je naší výsadou;
používáme ji moudře a odpovědně.

2

Stručný přehled naší činnosti

815,8mld. €

5 500+

60+

217

investičních týmů

let zkušeností
a inovací. Založena
v roce 1804

spravovaných aktiv

37

talentovaných zaměstnanců
po celém světě

oblastí působení
po celém světě
Zdroj: Schroders, k 30. červnu 2021.
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Obchodní segmenty
Soukromý
majetek a jiné
alternativy

Řešení

Podílové fondy

56 mld. €

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

Zahrnuje příležitosti
na soukromých trzích,
jako jsou nemovitosti,
soukromý kapitál
a infrastruktura, a jiné
alternativy.

Poskytování
kompletních řešení
a partnerství, včetně
započtení závazků
a snižování rizika.

Nabízíme
prostřednictvím sítí
zprostředkovatelů, kteří
poskytují retailovým
klientům přístup
k našemu investičnímu
potenciálu.

Institucionální

Složky investic nabízené
přímo institucím
a prostřednictvím dílčích
poradenských zakázek.

Poradenství
a správa majetku

Poradenství a správa
majetku a finanční
plánování pro velmi
bohaté, bohaté
a zámožné fyzické osoby
i charitativní organizace,
stejně jako soukromé
poradenské firmy.

Společné podniky a přidružené společnosti

114,1 mld. €
Přidružené společnosti jsou subjekty, do kterých skupina investovala a ve kterých má velký vliv, nikoli kontrolu, prostřednictvím účasti
na rozhodnutích o finanční a provozní politice. Společné podniky jsou subjekty, ve kterých má skupina investici a ve kterých se společně
s jedním nebo více dalšími podílníky smluvně zavázala sdílet kontrolu nad podnikatelskou činností. Zásadní rozhodnutí vyžadují
jednomyslný souhlas společných partnerů.

Geografické členění

Třídy aktiv
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Střední
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Amerika

AkcieAkcie

30 % 30 %
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společnosti

Poradenství
a správa
a správa
majetku
majetku
Různorodá
Různorodá
aktiva
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FixníFixní
příjem
příjem

Soukromý
Soukromý
majetek
majetek
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jiné alternativy

Jsme globální podnik, který je spravován lokálně.
Spojené království a Evropa, Střední
Normanské ostrovy východ a Afrika

Asijsko-pacifický
region

400
zaměstnanců

3 211
zaměstnanců

1 075
zaměstnanců

Severní a Jižní
Amerika

Spojené království Evropa, Střední
a Normanské
východ a Afrika
ostrovy

Argentina

Severní a Jižní
Amerika

116,6 mld. € 329,1 mld. € 134,6 mld. € 235,6 mld. €

932
zaměstnanců

Asijsko-pacifický
region
Austrálie

Guernsey

Belgie

Keňa

Bermudy

Jersey

Dánsko

Lucembursko

Brazílie

Spojené království

Čína
Hongkong

Finsko

Německo

Chile

Francie

Nizozemí

Kanada

Gibraltar

Rakousko

Japonsko

Mexiko

Gruzie

Korejská republika

Peru

Irsko

Spojené arabské
emiráty

Singapur

Spojené státy

Itálie

Španělsko

Tchaj-wan

Izrael
Jižní Afrika

Zdroj: Schroders, k 30. červnu 2021.

Indonésie

Švédsko
Švýcarsko

Hlavní ocenění v roce 2020

Ocenění
Outstanding Investment
House (Vynikající investiční
společnost) – Správce
aktiv roku

Kategorie „Advanced“
(pokročilá úroveň)
v hodnocení Morningstar
ESG Commitment Level
Assessment (úroveň
závazku ke společensky
odpovědnému investování)

Ocenění Best Investor
Engagement (Nejlepší
zapojení investora)
v soutěži Best Practice
Awards 2020 organizace
IR Society

Zdroj: Schroders, k 31. 12. 2020.
Výsledky v minulosti nic neříkají o budoucích výsledcích a nemusí se opakovat.

Model SustainExTM získal
první místo v sekci Impact
Reporting (hlášení dopadů)
v soutěži Environmental
Finance IMPACT Awards
2020 (ocenění investic se
sociálním dopadem)

Johanna Kyrklund, CIO
skupiny: zařazena mezi 100
nejvlivnějších žen v sektoru
financí v Evropě

Dceřiná společnost
Cazenove Capital získala
zlatou medaili na investiční
olympiádě ESG Investing
Olympics
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Udržitelnost ve společnosti Schroders
Vaše budoucnost je formována konáním. Můžeme
vám pomoci.
Ȃ Používáme údaje na kvantifikaci
a správu investičních rizik
a příležitostí spojených s ESG
Ȃ Jsme iniciativní prostřednictvím
aktivního vlastnictví
Ȃ Naše investiční aktivity jsou
v souladu s firemními činnostmi

20+ let
integrace ESG

Společnost Schroders podporuje program Cíle
udržitelného rozvoje

Top 10

2020 Hodnocení organizace
ShareAction týkající se přístupu
75 světových správců aktiv
k odpovědnému investování1

22 specializovaných A+
odborníků v oblasti ESG

Výroční hodnocení
skupiny PRI OSN2

2 150+

99 %

projektů zaměřených na
udržitelnost v roce 2020

účast na hlasování
o usneseních

6 500+
firemních zasedání s hlasováním

Zdroj: Schroders, k 31. 12. 2020.
1 Point of No Returns, žebříček 75 světových správců aktiv a jejich přístupu k odpovědnému investování.
2 PRI (Principy odpovědného podnikání), hodnoticí zprávy za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.
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Schroder Investment Management (Europe) S.A., německá pobočka

Taunustor 1 (Taunus Turm), 60310 Frankfurt am Main, Německo
Tel.:+ 49 (0) 69 97 57 17 0

schroders.com
@schroders
Důležité informace:
Tyto informace představují reklamní sdělení.
Společnost nenese žádnou odpovědnost za
faktické chyby nebo chybné názory.
Účelem tohoto materiálu není poskytovat účetní,
právní nebo daňové poradenství nebo investiční
doporučení a nelze ho k takovým účelům použít.
Při přijímání individuálních investičních a/nebo
strategických rozhodnutí není možné spoléhat na
názory a informace obsažené v tomto materiálu.
Minulý výkon není určující pro budoucí výkon
a nemusí se opakovat.
Hodnota investic a výnosů z investic může klesat
nebo stoupat a investoři nemusí získat zpět částky,
které původně investovali. Změny měnových
kurzů mohou způsobit pokles, stejně jako vzestup,
hodnoty investic.
Společnost Schroders vyjádřila v tomto dokumentu
své vlastní názory a stanoviska, které se
mohou změnit.

Domníváme se, že informace zde uvedené jsou
správné; společnost Schroders však neručí za jejich
úplnost nebo přesnost.
Společnost Schroders bude správcem údajů ve
vztahu k vašim osobním údajům. Informace o tom,
jakým způsobem společnost Schroders zpracovává
vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách
ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na
adrese www.schroders.com/en/privacy-policy/
nebo na vyžádání, pokud k této webové stránce
nemáte přístup.
V zájmu vaší bezpečnosti může být komunikace
nahrávána nebo monitorována.
Vydává společnost Schroder Investment
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Lucembursko. Registrační
číslo B 37.799. 602266/1021CZ

