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Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον 
πλανήτη τα χρόνια και τις δεκαετίες που έπονται. Η αντιμετώπιση 
αυτής της πρόκλησης θα απαιτήσει τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα αλλάξει τις 
κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς τομείς. 
Όμως, με την αλλαγή έρχονται και οι ευκαιρίες.

Η μετάβαση συμβαίνει τώρα και οι απαιτούμενες τεχνολογίες 
έχουν καταστεί πλέον ευρέως διαδεδομένες. Οι επενδύσεις στην 
κλιματική αλλαγή αποτελούν την ευκαιρία σας να αποκομίσετε τις 
πιθανές αποδόσεις από αυτόν τον θετικό μετασχηματισμό.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ! Ξεκινήστε το ταξίδι της επενδυτική σας 
πορείας προς την κλιματική αλλαγή σήμερα.

Το Schroder International Selection Fund αναφέρεται εφεξής ως Schroder ISF.
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Οι αποδόσεις καλλιεργειών στην Αφρική 
μειώνονται κατά:

15–35%5–10%

Η διαθεσιμότητα των υδάτων στη Νότια Αφρική 
και τη Μεσόγειο θα μπορούσε να μειωθεί κατά:

30–50%20–30%

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους +2 °C

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους +4 °C

Κλειδί:

Το στρώμα πάγου της 
Γροιλανδίας αρχίζει να
λιώνει

Ο πάγος και στους δύο 
πόλους είναι πιθανό να 
εξαφανιστεί

Άνθρωποι που πλήττονται από παράκτιες 
πλημμύρες:

έως και

10
εκατομμύρια
περισσότεροι

έως και

300
εκατομμύρια
περισσότεροι

Μετάβαση σε έναν νέο 
κόσμο
Το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες υπέγραψαν 
τη Συμφωνία του Παρισιού και δεσμεύτηκαν 
να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας στους 2°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα (1900).

Πηγή: New Scientist, Carbon Brief, IPCC.

Πιστεύεται ότι με 2 °C οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι διαχειρίσιμες. 
Οι επιπτώσεις πάνω από αυτό το επίπεδο 
γίνονται όλο και πιο σοβαρές.

Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας 
βιωσιμότητάς μας, οδεύουμε σήμερα προς 
μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,8°C, 
δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο του στόχου 
μας. Η ευθυγράμμισή μας στη σωστή πορεία 
συνεπάγεται έναν ριζικό μετασχηματισμό 
της παγκόσμιας οικονομίας. Εκτιμούμε ότι 
την επόμενη δεκαετία απαιτούνται περίπου 
$2 τρισ. σε ετήσιες επενδύσεις για την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες που αποδέχονται 
τις προκλήσεις και αναγνωρίζουν έγκαιρα 
τις απειλές της κλιματικής αλλαγής ή που 
αποτελούν μέρος της λύσης, θα έχουν 
καλύτερες επιδόσεις από την ευρύτερη 
αγορά και, εν τέλει, θα προσφέρουν 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους επενδυτές. 
Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που 
δεν θα ανταποκριθούν κινδυνεύουν να 
παραγκωνιστούν.

Τα καλά νέα είναι ότι η αλλαγή αποτελεί 
γεγονός και υπάρχει ήδη ένα πλούσιο φάσμα 
εταιρειών, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων τους τη μετάβαση σε έναν 
κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στους 4 °C
ο αντίκτυπος της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη 
καθίσταται πιο σοβαρός.

Στους 2 °C
πιστεύεται ότι οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής είναι 
διαχειρίσιμες.

Επί του παρόντος, εκτιμούμε  
μια αύξηση της τάξεως των

3,8 °C* 

Εκτιμούμε ότι την επόμενη 
δεκαετία απαιτούνται περίπου 

2 τρις δολάρια 
ετησίως 
σε επενδύσεις κατά την επόμενη 
δεκαετία απαιτούνται για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

*  Πηγή: Climate Progress Dashboard της 
Schroders, Ιούνιος 2019.
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Προσδιορισμός των νικητών 
της κλιματικής αλλαγής
Η επενδυτική μας διαδικασία βασίζεται σε πέντε βασικά θέματα: 5

Ενεργειακή  
απόδοση3

Περιβαλλοντικοί 
πόροι

2
Βιώσιμες 
μεταφορές

1
Μη ρυπογόνος 
ενέργεια

4
Ηγέτηςχαμηλών 
εκπομπών 
διοξειδίου του 
άνθρακα
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Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
έχει γίνει φθηνότερη από άλλες μορφές παραγωγής 
ενέργειας και αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν τα δύο 
τρίτα του παγκόσμιου καθαρού νέου ενεργειακού 
δυναμικού1.

Ωστόσο, οι πηγές ηλιακής και αιολικής ενέργειας 
εξακολουθούν να αναπτύσσονται με το ήμισυ του 
απαιτούμενο ρυθμού για την επίτευξη του κλιματικού 
στόχου των 2 °C. Εκτιμούμε ότι για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος, απαιτείται τριπλάσια αύξηση των 
πραγματικών ετήσιων επενδύσεων σε τεχνολογίες και 
υποδομές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έως το 
2030.

Η ταχεία ανάπτυξη του τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι πιθανό να συνεχιστεί. Συνεπώς, 
διακρίνουμε μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες 
στους τομείς της καθαρής ενέργειας. 

Μη ρυπογόνος  
ενέργεια

1

Μια ματιά στη Vestas
Η Vestas είναι μια δανέζικη εταιρεία κατασκευής, 
πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης 
ανεμογεννητριών. Από τα 600 gigawatt της 
παγκόσμιας αιολικής δυνατότητας, η Vestas έχει 
υπό την ευθύνη της 100 gigawatt. Είναι πιθανό 
να συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο της αγοράς, 
δεδομένου ότι διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων και είναι σε καλή επενδυτική θέση για 
την αξιοποίηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Μια ματιά στην Chroma ATE
Η Chroma ATE, μια εταιρεία της Ταϊβάν, είναι ένας 
κορυφαίος προμηθευτής εξοπλισμού αυτόματων 
δοκιμών (Automatic Testing Equipment). Κάθε 
μπαταρία που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά 
οχήματα πρέπει να δοκιμαστεί μόλις εξέλθει 
από τη γραμμή παραγωγής για να ελεγχθεί η 
απόδοση και η ασφάλειά της. Η Chroma είναι 
μία από τις δύο κύριες εταιρείες που παράγουν 
αυτόν τον εξοπλισμό δοκιμών. Eπομένως, καθώς 
παράγονται περισσότερες μπαταρίες για τον 
αυξημένο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχει 
ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης.

Βιώσιμες  
μεταφορές

2
Η αυξανόμενη πρόσβαση και χρήση των δημόσιων 
μεταφορών αποτελεί σημαντικό μέρος των 
βιώσιμων συγκοινωνιών. Ωστόσο, μια σημαντική 
πρόκληση για τον τομέα των μεταφορών είναι η 
αντικατάσταση του κινητήρα εσωτερικής καύσης 
με μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.

Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής, ο κινητήρας καύσης θα 
πρέπει να καταργηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά και να 
αντικατασταθεί με ηλεκτροδότηση εντός των επόμενων 
τριών δεκαετιών. Διαπιστώσαμε ότι οι επενδυτικές 
ευκαιρίες δεν περιορίζονται στα οχήματα, αλλά 
περιλαμβάνουν τους κατασκευαστές εξαρτημάτων που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους.

Εδώ περιλαμβάνονται εταιρείες που βελτιώνουν την 
τεχνολογία, παράγουν μπαταρίες και δοκιμάζουν τον 
εξοπλισμό.

Ένας τομέας ανάπτυξης είναι η αγορά μπαταριών 
ιόντων λιθίου. Εκτιμάται ότι πρέπει να οχταπλασιαστεί 
σε μέγεθος για να καλύψει τις ανάγκες μόνο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

1 IEA World Energy Statistics, 2017
Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή την υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Κάθε αναφορά σε τίτλους, 
τομείς, περιοχές ή/και χώρες γίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς.
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Περιβαλλοντικοί  
πόροι

3
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους 
της γης θα διαδραματίσει προφανώς κρίσιμο ρόλο 
στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής 
αλλαγής. Εταιρείες που πρωτοπορούν σε τομείς, 
όπως οι υποδομές ύδρευσης, τα βιοκαύσιμα, 
η απομάκρυνση/αποθήκευση άνθρακα και 
η γεωργική παραγωγικότητα θα μας βοηθήσουν να 
δημιουργήσουμε περισσότερο βιώσιμες διαδικασίες.

Μια ματιά στην Weyerhaeuser
Η Weyerhaeuser είναι παγκοσμίως μία από τις 
μεγαλύτερες ιδιοκτήτριες δασικών εκτάσεων. 
Ειδικεύεται σε προϊόντα ξύλου και χρησιμοποιεί 
την ξυλεία ως βιώσιμη λύση στους τομείς των 
κατασκευών, τον προϊόντων υγιεινής, των 
συσκευασιών, των υφασμάτων ή ακόμη και των 
πλαστικών.

Επικεντρώνεται επίσης στη χρήση των δασών 
της για την παροχή βιώσιμης ενέργειας μέσω 
της δημιουργίας ξυλώδους βιομάζας τόσο 
για την ίδια όσο και για άλλες επιχειρήσεις. 
Μέχρι σήμερα, σχεδόν το 70% των ενεργειακών 
αναγκών της Weyerhaeuser προέρχεται από 
την υπολειμματική βιομάζα από τα δάση της, 
με θετικό αντίκτυπο τόσο στον ισολογισμό της 
όσο και στο περιβάλλον. Διαθέτει επίσης τη γη 
της σε προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η αιολική 
και η ηλιακή ενέργεια.

Ηγέτης χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα

4
Σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και περιοχών, ηγετική 
θέση στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα κατέχει μια εταιρεία η οποία διαθέτει 
τεχνολογίες, παραγωγικές διαδικασίες, προϊόντα 
ή ακόμη και εταιρική κουλτούρα που την κάνουν 
να ξεχωρίζει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της κλιματικής αλλαγής.

Mια ματιά στη Norsk Hydro
Η Norsk Hydro είναι μια εταιρεία παραγωγής 
αλουμινίου που χρησιμοποιεί υδροηλεκτρική 
ενέργεια, αντί για άνθρακα, για την τροφοδοσία 
των χυτηρίων της. Ως αποτέλεσμα, παράγει μόνο 
4 τόνους εκπομπών άνθρακα (σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο 20 τόνων) για κάθε τόνο παραγόμενου 
αλουμινίου.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι περίπου 66% 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενεργειακή 
απόδοση

5
Για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής 
αλλαγής, είναι σημαντικό να υπάρξουν επενδύσεις 
σε νέα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και 
τεχνολογίες. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
νέων διαδικασιών και τη χρήση νέων ανάλαφρων 
υλικών, όπως το αλουμίνιο.

Μια ματιά στη SEKISUI CHEMICAL
Η SEKISUI είναι μια ιαπωνική εταιρεία που 
ειδικεύεται στα πλαστικά υψηλής απόδοσης, 
τις αστικές υποδομές και τα περιβαλλοντικά 
προϊόντα, καθώς και στην οικολογική 
κατασκευή κατοικιών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 
πρωτοπορήσει στην κατασκευή μιας από τις 
πρώτες κατοικίες μηδενικών εκπομπών, γνωστό 
ως μοντέλο «Green First ZERO».

Αυτές οι κατοικίες έχουν κατασκευαστεί για να 
ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας των 
νοικοκυριών μέσω προηγμένης θερμομόνωσης 
και οικιακού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, 
ενώ παράλληλα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
μέσω ηλιακών κυψελών και κυψελών καυσίμου. 
Το αποτέλεσμα είναι μια κατοικία που 
αντισταθμίζει τη δική της χρήση ενέργειας 
και μπορεί ακόμη και να επιτύχει κατανάλωση 
ενέργειας υπό το μηδέν.

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για την 
αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου ή την υιοθέτηση 
οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Κάθε αναφορά σε τίτλους, τομείς, 
περιοχές ή/και χώρες γίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς.
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Μελέτες περιπτώσεων: 
Amazon.com
Η Amazon μπορεί να μην αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα 
ηγετικής εταιρείας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, 
αλλά αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, καθίσταται 
εμφανές ότι αποτελεί μια αυξανόμενα θετική δύναμη.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Amazon ήταν συνιδρύτρια 
της ένωσης The Climate Pledge, που δεσμεύεται για την 
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 10 
χρόνια νωρίτερα. Η Amazon σκοπεύει να προμηθεύεται 
το 100% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2030, να αναπτύξει έναν στόλο 
100.000 ηλεκτρικών φορτηγών διανομής και να 
επενδύσει $100 εκατ. σε έργα αναδάσωσης.

Περισσότερα από τα μισά έσοδα της Amazon 
προέρχονται  από τις διαδικτυακές υπηρεσίες της, έναν 
πάροχο cloud μεγάλης κλίμακας. Ο επιχειρηματικός 
κόσμος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κέντρα 
δεδομένων (data centres) που καταναλώνουν τεράστιες 

ποσότητες ενέργειας. Εάν οι εταιρείες υιοθετήσουν το 
υπολογιστικό νέφος, όπου οι διακομιστές λειτουργούν 
πιο αποτελεσματικά με εξελιγμένα συστήματα ψύξης, θα 
επιτύχουμε έως και 88% μείωση των εκπομπών άνθρακα 
των επιχειρηματικών υπολογιστών.

Επίσης, τα διαδικτυακά καταστήματα λιανικής έχουν 
πολύ χαμηλότερο άμεσο αποτύπωμα ενέργειας και 
εκπομπών, καθώς χρησιμοποιούν μερικές κεντρικές 
αποθήκες διανομής, σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό 
κατάστημα που διαχειρίζεται εγκαταστάσεις διανομής 
καθώς και φυσικούς χώρους καταστημάτων με ακριβή 
φωταγώγηση, κλιματισμό και θέρμανση. Το ηλεκτρονικό 
μοντέλο παράδοσης οδηγεί επίσης σε χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεδομένου ότι ένα 
όχημα θα είναι υπεύθυνο για πολλαπλές παραδόσεις 
πακέτων που παραγγέλλονται διαδικτυακά και 
παραδίδονται μαζικά.

Έμφαση στην 
πυρηνική 
ενέργεια
Γιατί δεν αποτελεί «αποκλεισμό»;
Η πυρηνική ενέργεια παράγει σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και, για αυτόν 
τον λόγο, ορισμένες χώρες παγκοσμίως την έχουν 
συμπεριλάβει ως μέρος του σχεδίου δράσης τους για 
την κλιματική αλλαγή.

Για παράδειγμα, η Κίνα κατέχει περίπου το ήμισυ του  
μεριδίου αγοράς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ωστόσο πρέπει επίσης να βασίζεται στην πυρηνική 
ενέργεια για να επιτύχει τους στόχους της για την 
κλιματική αλλαγή. Αν δεν το έκανε, θα εξακολουθούσε 
να εξαρτάται από τον άνθρακα.

Συνεχίζουμε να διατηρούμε εταιρείες στο 
χαρτοφυλάκιό μας που έχουν έκθεση σε πυρηνική 
ενέργεια, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 
σχέδια εφαρμογής ορισμένων χωρών. 

Ωστόσο, δεν έχουμε σημαντική έκθεση στην πυρηνική 
ενέργεια, επειδή αποτελεί μια δαπανηρή μορφή 
παραγωγής ενέργειας, ειδικά σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια ματιά στην NextEra
Η NextEra είναι μια εταιρεία κοινής ωφέλειας 
των ΗΠΑ με έκθεση στην πυρηνική ενέργεια. Ενώ 
για πολλά χρόνια είχε στην ιδιοκτησία της έναν 
πυρηνικό σταθμό, αποτελεί τώρα τον μεγαλύτερο 
κατασκευαστή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη Βόρεια Αμερική και συνεχίζει να αναπτύσσει 
προϊόντα και υπηρεσίες 

Αποκλείουμε 
όλες τις εταιρείες 
που παράγουν 
έσοδα από ορυκτά 
καύσιμα, άνθρακα, 
φυσικό αέριο ή 
πετρέλαιο.

Ένα ηλεκτρικό όχημα της Amazon μπορεί να κάνει με μία διαδρομή 
τον ίδιο αριθμό αποστολών όπως 20 ιδιωτικά αυτοκίνητα
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Amazon

20
Νοικοκυριά

των παγκόσμιων υποδομών 
της Amazon θα 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έως το 2030

μείωση των  
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα από 
την επιχειρηματική 
πληροφορική

100%

88%

Δεσμευόμαστε να μηδενίσουμε τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
έως το 2040.

«

«
«

«
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Παρουσίαση του Schroder ISF 
Global Climate Change Equity

Ακολουθούμε αυτήν 
την προσέγγιση εδώ 
και πολύ καιρό

Η επένδυση στην κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι στο οποίο εισχωρήσαμε 
πρόσφατα. Το Schroder ISF Global Climate Change Equity λειτουργεί με επιτυχία 
από το 2007 και ήταν ένα από τα πρώτα στον τομέα του. Με την πάροδο του 
χρόνου, η φιλοσοφία και η μέθοδός μας δεν έχουν αλλάξει.

Δεν είμαστε ένα 
τυπικό αμοιβαίο 
κεφάλαιο στον τομέα 
της κλιματικής 
αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις εταιρείες. Συνεπώς, αναζητούμε 
ευκαιρίες μέσα από μια παγκόσμια και ευρεία σειρά επιλογών και δεν 
περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 
διαρθρώσουμε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διαφορετικών 
εταιρειών σε διάφορους τομείς, που συνδέονται (άμεσα ή έμμεσα) με την 
κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, αποκλείουμε εταιρείες που παράγουν σημαντικά 
έσοδα από ορυκτά καύσιμα.

Μια ομάδα ειδικών 
για την κλιματική 
αλλαγή

Η επένδυση στην κλιματική αλλαγή αποτελεί περίπλοκη υπόθεση, αλλά η ομάδα 
μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς όφελός σας. Διαθέτουμε 
επαγγελματίες επενδύσεων που ειδικεύονται στην ανάλυση τομέων, όπως 
είναι η τεχνολογία, η ενέργεια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τα υλικά και 
η αυτοκινητοβιομηχανία - ακριβώς σε εκείνους του τομείς που πρόκειται να 
επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε επίσης μια ομάδα βιωσιμότητας 
που συνδέει την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής με τις οικονομικές τάσεις 
και συνεργαζόμαστε με επιστήμονες δεδομένων που μας παρέχουν μοναδικές 
πληροφορίες, τις οποίες μπορεί άλλοι να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν.

Εμβάθυνση Δεν στηριζόμαστε αποκλειστικά σε παραδοσιακά μέτρα, όπως το αποτύπωμα 
άνθρακα. Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα εργαλεία για να δημιουργήσουμε μια 
ακριβή εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες και οι επιμέρους τομείς 
θα εξελιχθούν και θα προσαρμοστούν. Διερευνούμε πώς η κλιματική αλλαγή 
θα επηρεάσει τα έσοδα, τα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος, τις 
αποτιμήσεις και τον αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας. 
Αυτό αποτελεί για εμάς την καλύτερη ευκαιρία για να επιλέξουμε εκείνες τις 
εταιρείες που θα ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και, εν τέλει, θα προσφέρουν ενδεχομένως καλύτερες 
αποδόσεις για εσάς.

Ένα ενεργά διαχειριζόμενο παγκόσμιο αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει 
σε εταιρείες οι οποίες ηγούνται της κλιματικής αλλαγής ή θα επηρεαστούν 
θετικά από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα.

Η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει βασικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας 
τις επόμενες δεκαετίες, ανασχηματίζοντας τις βιομηχανίες και προκαλώντας 
μεταβολές στις αλυσίδες δημιουργίας αξίας. 

Το κεφάλαιο και η αξία θα ανακατανεμηθούν σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα, 
δημιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλές περιοχές. 

Το Schroder ISF Global Change Equity αποτελεί την ευκαιρία σας να αποκομίσετε τις 
αποδόσεις από αυτόν τον παγκόσμιο μετασχηματισμό.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:  
schroders.com/climatechangeinvesting

Παράγοντες κινδύνου

 Ȃ Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το εν λόγω 
αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, η επίτευξη των επενδυτικών στόχων μπορεί να 
καταστεί δυσκολότερη.

 Ȃ Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών από τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά επιτόκια 
αναφοράς μπορεί να επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 Ȃ Κίνδυνος κεφαλαίου/Πολιτική διανομής: Δεδομένου ότι πρόθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η καταβολή μερισμάτων ανεξάρτητα από τις επιδόσεις 
του, ένα μέρισμα μπορεί να αποτελεί επιστροφή μέρους του ποσού που έχετε επενδύσει.

 Ȃ Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του 
ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την επίδοση και να προκαλέσει τη μετάθεση ή την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου.

 Ȃ Συναλλαγματικός κίνδυνος/Aντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών: Η αντιστάθμιση κινδύνου της κατηγορίας μετοχών ενδέχεται να μην είναι απόλυτα 
αποτελεσματική και μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται υπολειπόμενη έκθεση σε νομίσματα. Το κόστος που συνδέεται με την αντιστάθμιση κινδύνου 
μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και τα δυνητικά κέρδη ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένα από εκείνα των μη αντισταθμισμένων κατηγοριών μετοχών.

 Ȃ Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και μικρότερων αναδυόμενων αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες αγορές, ενέχουν 
σε γενικές γραμμές μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι 
αναπτυγμένες αγορές.

 Ȃ Κίνδυνος παραγώγων – Αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου: Μπορούν να χρησιμοποιούνται παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις ενός παραγώγου μπορεί να είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει απώλειες 
μεγαλύτερες από το κόστος του και μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 Ȃ Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί απώλεια αξίας ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.

 Ȃ Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 Ȃ Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου:Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει συμβατικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς ή ολικώς.
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Πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κωδικός ISIN: LU0302445910 Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου: 29 Ιουνίου 2007

Κωδικός Bloomberg: SCGLLAA:LX Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου: USD

Όλες οι πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν την κατηγορία μεριδίων Α Σώρευσης.



Σημαντικέςπληροφορίες
Τo παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή παρακίνηση από 
οιονδήποτε, για εγγραφή σε µερίδια της Schroder International Selection Fund (η 
«Εταιρεία»). Κανένα στοιχείο του παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να εκλαµβάνεται 
ως συµβουλή και κατά συνέπεια δεν είναι σύσταση για αγορά ή πώληση µεριδίων. Οι 
εγγραφές για µερίδια της Εταιρείας µπορούν να πραγµατοποιηθούν αποκλειστικά βάσει 
των όρων του τελευταίου απλοποιημένου και πλήρους ενηµερωτικού της δελτίου από 
κοινού µε την τελευταία ηλεγµένη ετήσια έκθεση (και την µεταγενέστερη ανέλεγκτη 
εξαµηνιαία έκθεση, εφόσον έχει δηµοσιευθεί), Τα προαναφερόμενα έγγραφα ειναι 
προσβάσιμα απο το διαδίκτυο στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρίας www.schroders.gr.
Οιαδήποτε επένδυση στην Εταιρεία περικλείει κινδύνους που περιγράφονται 
αναλυτικότερα στο ενηµερωτικό δελτίο. Η προηγούµενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα 
οδηγός για τις µελλοντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές ενδέχεται να µην ανακτήσουν 
το πλήρες ποσό που επένδυσαν, καθώς οι τιµές των µεριδίων και τα έσοδα εξ αυτών 

ενδέχεται να µειωθούν ή και να αυξηθούν. Οι µεταβολές των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση της αξίας των επενδύσεων στο 
εξωτερικό. Η Schroders εκφράζει τις προσωπικές της απόψεις και γνώµες στο παρόν 
έγγραφο και αυτές µπορεί να αλλάξουν.
Η Schroders θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί η Schroders να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
www.schroders.com/en/privacy-policy ή κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση που δεν έχετε 
πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα.
Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί από την Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799, 
Λουξεµβούργο. Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία σας με την εταιρεία ενδέχεται να 
καταγράφεται ή να παρακολουθείται. CS1750/EL0521

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69975717-0

@schroders
schroders.gr
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