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Global Transformation
Inwestowanie dziś w świat jutra. 



Niezwykła zdolność ludzkiej 
pomysłowości do innowacji 
i rozwiązywania problemów 
związanych z brakiem równowagi 
w naszym świecie kreuje atrakcyjne 
motywy inwestycyjne. Stworzą one 
nowe rynki, przekształcą istniejące 
i będą miały znaczący i długotrwały 
wpływ na nasze życie.

Obecnie postęp technologiczny 
oznacza, że zmiany następują 
szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Wierzymy, że sama dynamika oraz 
skala zmian stworzą szeroką paletę 
możliwości do wykorzystania przez 
inwestorów.
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Brak równowagi stwarza 
możliwości
Rozwiązanie problemów braku równowagi na świecie leży 
u podstaw inwestowania tematycznego.

Pomyśl o presji na ograniczone zasoby, wywieranej 
przez rosnącą liczbę ludności na świecie oraz o 
wpływie, jaki ma to na zmiany klimatyczne.

Zastanów się także nad brakiem równowagi między 
podażą a popytem na poszczególnych rynkach, 
na których występuje niezaspokojony popyt 
lub nieefektywna podaż. Transport pasażerski 
oraz usługi medialne na żądanie są jednymi 
z najbardziej popularnych przykładów z ostatnich lat.

Reagowanie na te nierówności daje początek silnym, 
odpornym i długofalowym źródłom, dającym 
inspirację przedsiębiorstwom, które wykorzystują 

swoją pomysłowość do pobudzania innowacji. 
Takie firmy przekształcają naszą planetę i życie 
codzienne oraz reprezentują atrakcyjne możliwości 
inwestycyjne.
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Dlaczego warto 
stosować podejście 
tematyczne?

Krajobraz inwestycyjny ulega szybkim 
zmianom, ponieważ połączenie 
sił gospodarczych, politycznych, 
demograficznych, środowiskowych i 
technologicznych stwarza zarówno szanse, 
jak i zagrożenia. To z kolei zmienia sposób, w 
jaki będziemy inwestować w nadchodzących 
latach.

Inwestowanie tematyczne daje inwestorom 
szansę zarówno na sprostanie wyzwaniom, 
jakie stwarzają zmiany o rewolucyjnym 
charakterze, jak również na skorzystanie z 
ekscytujących możliwości, jakie towarzyszą 
tej transformacji. Ponieważ inwestorzy 
szukają dziś dodatkowych źródeł stóp zwrotu 
uważamy, że inwestowanie tematyczne może 
odegrać kluczową rolę w budowaniu portfela 
dopasowanego do długiego horyzontu.
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Identyfikowanie 
właściwych 
tematów 
Dokonujemy selekcji tematów  
inwestycyjnych w oparciu o trzy 
kryteria:

1 

Trwałość tematu w czasie 
Inwestujemy w długoterminowe tematy, a nie 
dzisiejsze, krótkotrwałe trendy. Wybieramy 
tematy, które mają strukturalnie długoterminową 
charakterystykę, aby mogły wytrzymać wzrosty i 
spadki rynków i zapewniać inwestorom trwałe stopy 
zwrotu.
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2 

Wykorzystywanie prognoz, 
a nie analiz „po fakcie” 
W celu osiągania stóp zwrotu wyższych niż rynkowe, 
konieczne jest inwestowanie w sposób inny niż 
rynek. Identyfikujemy zatem tematy, w których 
możemy tworzyć własną przestrzeń, która lepiej 
odzwierciedla możliwości inwestycyjne. Dzięki temu 
mamy swobodę wyrażania pełnego przekonania 
co do inwestycji w daną spółkę, a nie ograniczaniu 
się wagami tych podmiotów w indeksach. Przy 
tym wszystkim interesuje nas potencjał firmy do 
kształtowania świata w przyszłości, a nie tylko jej 
dzisiejszy sukces.

3 

Równoważenie możliwości 
Selekcjonujemy te tematy inwestycyjne, które 
nie są zbyt wąskie lub zbyt szerokie. Ważne jest, 
aby dysponować elastycznością, ponieważ cenne 
tematy będą się rozwijać w miarę upływu czasu. 
Unikamy więc tych tematów w których może znaleźć 
się miejsce wyłącznie dla garstki inwestorów. 
Podobnie też, nie dokonujemy po prostu replikacji 
generycznego portfela akcyjnego. Zamiast tego 
dostarczamy inwestorom precyzyjnie to, czego 
potrzebują w celu uzyskania dostępu do danego 
tematu inwestycyjnego. Szukamy tej równowagi, 
by móc zaoferować inwestorom prawdziwie 
tematyczną ekspozycję i najlepsze możliwości do 
partycypowania w potencjalnych stopach zwrotu.
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Schroder ISF  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF 
Global Cities

Schroder ISF*  
Global  
Disruption

Schroder ISF  
Global 
Climate 
Change Equity

Oferta produktowa Schroders 
Global Transformation
Zestaw funduszy, który zapewnia inwestorom długoterminową ekspozycję 
na najbardziej znaczące i trwałe tematy przewodnie, które transformują 
naszą planetę i życie.

*W całym materiale Schroder ISF odnosi się do Schroder International Selection Fund.

Globalna transformacja6



Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF 
Changing 
Lifestyles 

Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth
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Schroder ISF Global 
Disruption
Rewolucyjne zmiany zachodzą wszędzie wokół 
nas. Transformują one sposób naszego życia, 
zmieniają położenie istniejących rynków oraz 
stwarzają pionierskie dzieła, w przypadku których 
nawet nie wiedzieliśmy, że są nam potrzebne.

Zmiany o rewolucyjnym charakterze nie są nowym tematem inwestycyjnym, ale nabiera 
on tempa ze względu na postęp technologiczny, zapewniając katalizator zarówno dla 
innowacji, jak i szybkości zmian. To połączenie przyczyniło się do powstania bogatych i 
szybko rozwijających się możliwości, w obszarze spółek o transformacyjnym wpływie. 
Redefiniują one branże, w których działają lub przystosowują się do zmian.

W ramach Schroder ISF Global Disruption analizowane są te możliwości, aby dostarczyć 
inwestorom ekspozycję na przedsiębiorstwa „zmieniające zasady gry” z całego świata o 
dużym potencjale wzrostu, który nie został jeszcze doceniony przez szerszy rynek.

Kod ISIN: LU1910165726 Data powstania funduszu: 12 grudnia 2018 r.

Kod Bloomberg: SISFGDA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF Global 
Cities
Odsetek ludności mieszkającej w miastach na 
całym świecie wzrośnie z obecnych 50% do 70% 
do 2050 r. Znajomość tych miast, które mogą 
skorzystać na tej zmianie demograficznej oznacza, 
że   inwestorzy mogą wybrać właściwe możliwości. 

W szczególności skupiamy się na „Globalnych metropoliach”, które mają dużą i 
zróżnicowaną gospodarkę z silnym zapleczem kulturowym, wykwalifikowaną kadrą 
pracowniczą, najlepszą na świecie infrastrukturą i uniwersytetami. Miasta te mają 
duże zaplecze najbardziej poszukiwanych nieruchomości, które mogą pochwalić się 
wyższymi czynszami i wyższą wartością nieruchomości.

Fundusz Schroder ISF Global Cities inwestuje w notowane na rynku spółki działające 
w branży nieruchomości, które posiadają najlepsze lokalizacje w Globalnych 
Metropoliach, pokrywające zróżnicowane sektory i gospodarki. 

Kod ISIN: LU0224508324 Data powstania funduszu: 
31 października 2005 r.

Kod Bloomberg: SCHGPSA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.

Globalna transformacja 9



Schroder ISF Global 
Climate Change Equity
Zmiany klimatyczne przekształcą społeczeństwa, 
przedsiębiorstwa i przemysł w miarę 
przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej.

Aby nie przekroczyć globalnie uzgodnionego limitu wzrostu temperatury o 2°C, 
w ciągu najbliższych 10 lat konieczne są inwestycje w wysokości 20 bilionów USD. 
Dla zobrazowania - jest to równoznaczne z wielkością całej gospodarki USA. Takie 
astronomiczne kwoty stwarzają znaczące możliwości inwestycyjne w różnych 
sektorach.

Polityka funduszu Schroder ISF Global Climate Change Equity koncentruje się na 
znajdowaniu firm, które przodują w transformacji na gospodarkę zero-emisyjną lub 
będą na tych przemianach korzystać. Mowa tu o takich rodzajach działalności jak 
czysta energia, zrównoważony transport, zasoby środowiskowe, niska emisyjność 
dwutlenku węgla i efektywność energetyczna.

Kod ISIN: LU0302445910 Data powstania funduszu: 29 czerwca 2007 r.

Kod Bloomberg: SCGLLAA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF Global 
Energy Transition
Nośnym tematem jest dziś przejście od paliw 
kopalnych do energii odnawialnej. 

Ta transformacja będzie miała ogromny wpływ na nasze przejście do gospodarki 
bezemisyjnej. Energia odnawialna jest obecnie najtańszą formą energii w wielu 
częściach świata i wraz ze wzmocnioną polityką klimatyczną i rosnącym 
zapotrzebowaniem konsumentów tworzy potężne środowisko inwestycyjne.

W Schroder ISF Global Energy Transition patrzymy na cały łańcuch wartości - 
produkcję, dystrybucję i konsumpcję - aby dotrzeć do firm, które są liderami 
w zakresie czystej energii. Portfel funduszu jest w 100% wolny od paliw kopalnych 
i jądrowych.

Kod ISIN: LU1983299162 Data powstania funduszu: 10 lipca 2019 r.

Kod Bloomberg: SGBETRA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF 
Healthcare Innovation
Innowacje w zakresie opieki zdrowotnej i zmiany 
stylu życia, w połączeniu z dużym postępem 
technologicznym, przyczyniają się do dłuższego i 
zdrowszego życia.

Szybki postęp w nauce i technologii zaowocował nowymi produktami i innowacjami 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, co doprowadziło do powstania ciągle rosnącego rynku 
nowych możliwości. Jesteśmy również o wiele bardziej świadomi wpływu naszego 
stylu życia na nasze zdrowie. Dla wielu z nas ćwiczenia fizyczne, zdrowsze życie i dobre 
samopoczucie są kluczowymi priorytetami.

Innowacje w opiece zdrowotnej są złożonym, szybko zmieniającym się i 
często niezrozumiałym tematem. Tak więc ci, którzy posiadają wiedzę, zasoby 
i doświadczenie, aby rozpoznać, gdzie tworzona jest wartość, mają szanse być dobrze 
wynagradzani.

Schroder ISF Healthcare Innovation stara się wykorzystać tę wieloletnią szansę 
rozwoju poprzez inwestowanie w firmy przodujące w dziedzinie zaawansowanych 
terapii, technologii medycznych, usług zdrowotnych, cyfrowej opieki zdrowotnej 
i usług z zakresu wellbeing. 

Kod ISIN: LU1983299246 Data powstania funduszu: 31 lipca 2019 r.

Kod Bloomberg: SHCINNA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF Global 
Sustainable Growth
Zrównoważony rozwój to złożony temat.

Składa się na niego sposób prowadzenia firm, sposób traktowania przez nich 
pracowników, ich wpływ na społeczność i społeczeństwo jako całość. Dla nas 
„zrównoważona” firma oznacza spółkę zarządzaną z myślą o długim horyzoncie, 
dbającą o interesy wszystkich akcjonariuszy. Właśnie to sprawia, że wielkie 
przedsiębiorstwa pozostają wielkie. 

Rynek działa słabo w wycenie czynników pozafinansowych i przypisywaniu ich 
do długoterminowych perspektyw firmy. Rezultatem tego jest bogata pula 
niedowartościowanych firm o zrównoważonych modelach biznesowych, które 
prześcigną konkurencję, a ostatecznie zapewnią ponadprzeciętny wzrost i zyski tym, 
którzy wiedzą, gdzie szukać.

Schroder ISF Global Sustainable Growth nie tylko inwestuje w tego typu 
przedsiębiorstwa, ale jest ich aktywnym właścicielem, angażując się wraz z kadrą 
zarządzającą w działania mające na celu wprowadzenie pozytywnych zmian 
w praktykach stosowanych w firmach, aby poprawić zyski akcjonariuszy i szerszy 
wpływ na społeczeństwo.

Kod ISIN: LU0557290698 Data powstania funduszu: 23 listopada 2010 r.

Kod Bloomberg SGDWDAA:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF Smart 
Manufacturing 
Pojawiające się innowacje zmieniają sposób, 
w jaki firmy projektują, konstruują, sprzedają 
i serwisują produkty.

Od rewolucji przemysłowej z lat 1700-nych do szybkiego postępu informatycznego 
w XX-tym wieku, innowacyjność pozostaje motorem napędowym produkcji światowej. 
Oczekujemy, że ta ewolucja zwiększy teraz swój zasięg, a połączenie innowacji 
w zakresie sprzętu, oprogramowania i materiałów umożliwi stworzenie wspólnego, 
w pełni zintegrowanego systemu produkcyjnego, który na bieżąco będzie reagował na 
zmieniające się warunki i oczekiwania fabryk. Zarówno w kontekście łańcucha dostaw, 
jak potrzeb klientów. 

Schroder ISF Smart Manufacturing inwestuje w innowacyjne przedsiębiorstwa 
z wielu różnych sektorów, które znajdują się w czołówce tego nowego renesansu 
przemysłowego.

Kod ISIN: LU2097341411 Data powstania funduszu: 13 stycznia 2020 r.

Kod Bloomberg: SCSSMAU:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.
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Schroder ISF  
Changing Lifestyles
Spędzamy ponad sześć godzin dziennie, 
korzystając z mediów cyfrowych. Wraz 
z technologią chmury łączącej świat, obecnie 
bardziej niż kiedykolwiek, radykalne zmiany są 
tuż za rogiem. 

Potrzeba posiadania bieżących informacji zmieniła dramatycznie nasz styl życia na 
przestrzeni lat. Szybki postęp technologiczny umożliwił nam dostęp do produktów 
i informacji za jednym naciśnięciem guzika bez wychodzenia z naszych domów. 

Dzięki ponad 4,5 miliardom aktywnych użytkowników Internetu, przekazujemy na 
żywo swoje doświadczenia i dzielimy się naszymi wyborami w zakresie zdrowego 
stylu życia w mediach społecznościowych na całym świecie¹. Niezakłócona, globalna 
łączność umożliwia także tworzenie i dostarczanie nowych produktów i usług niemal 
jednocześnie. Obecnie możemy liczyć w dniach, a nie w latach czy nawet miesiącach, 
na to, by innowacje zostały zaadoptowane na całym świecie oraz na to, aby normy 
zostały ponownie zdefiniowane. 

Schroder ISF Changing Lifestyles inwestuje w przedsiębiorstwa, których produkty lub 
usługi mają istotny wpływ na nasz styl życia.

Kod ISIN: LU2096785519 Data powstania funduszu: 13 stycznia 2020 r.

Kod Bloomberg: SCSCLAU:LX Waluta bazowa funduszu: USD

Wszystkie informacje o funduszu przedstawione w powyższej tabeli odnoszą się do tytułu uczestnictwa 
klasy A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach tytułów uczestnictwa znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.

1 Statistica, stan na 3 lutego 2020 r.
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W świecie, w którym coraz trudniej jest znaleźć 
atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji, mocno 
wierzymy, że inwestycje tematyczne mogą stanowić 
realną wartość dodaną do Twojego portfela. 

Chociaż w krótkim terminie mogą pojawić się pewne 
przeciwności, to mając na uwadze inwestorów, 
którzy chcą przyjąć długoterminową, tematyczną 
perspektywę, wierzymy, że wspieranie ludzkiej 
pomysłowości i innowacyjności przyniesie korzyści 
finansowe oraz portfel skrojony na miarę szybko 
zmieniającego się świata.

Dowiedź się więcej: schroders.com/
globaltransformation
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Informacje o ryzyku
Schroder ISF Global Disruption
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych.

 – Ryzyko związane z instrumentami 
pochodnymi – efektywne zarządzanie 
portfelem i cele inwestycyjne: 
Instrumenty pochodne mogą być 
wykorzystywane do efektywnego 
zarządzania portfelem. Cena 
instrumentu pochodnego może nie 
kształtować się w oczekiwany sposób 
oraz powodować straty przekraczające 
koszt nabycia instrumentu 
pochodnego, czego konsekwencją 
mogą być straty dla funduszu. Fundusz 
może również utrzymywać znaczące 
aktywa w instrumentach pochodnych, 
w tym stosować techniki krótkiej 
sprzedaży i dźwigni finansowej w 
celu osiągnięcia zysku. W przypadku 
zmiany wartości składnika aktywów 
wartość instrumentu pochodnego 
opartego na tym składniku może ulec 
znaczącej zmianie. Może to prowadzić 
do większych strat niż inwestowanie 
w instrumenty bazowe.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 
niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 

aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Global Cities 
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko związane z nieruchomościami: 
Inwestycje w nieruchomości podlegają 
różnym warunkom ryzyka, takim 
jak warunki ekonomiczne, zmiany 
w przepisach (np. w zakresie ochrony 
środowiska i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) 
oraz inne czynniki wpływające na rynek.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych. Ryzyko związane 
z instrumentami pochodnymi – 
efektywne zarządzanie portfelem 
i cele inwestycyjne: Instrumenty 
pochodne mogą być wykorzystywane 
do efektywnego zarządzania portfelem. 
Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu. Fundusz może również 
utrzymywać znaczące aktywa 
w instrumentach pochodnych, 
w tym stosować techniki krótkiej 
sprzedaży i dźwigni finansowej w celu 
osiągnięcia zysku. W przypadku 
zmiany wartości składnika aktywów 
wartość instrumentu pochodnego 
opartego na tym składniku może ulec 
znaczącej zmianie. Może to prowadzić 
do większych strat niż inwestowanie 
w instrumenty bazowe.

 – Ryzyko dotyczące rynków 
wschodzących i granicznych: Rynki 
wschodzące, a w szczególności rynki 
graniczne, zazwyczaj obarczone są 
większym ryzykiem politycznym, 
prawnym, kontrahenta, operacyjnym 
oraz płynności niż rynki rozwinięte. 
Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 

niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Global Climate 
Change Equity
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych. Ryzyko związane 
z instrumentami pochodnymi – 
efektywne zarządzanie portfelem 
i cele inwestycyjne: Instrumenty 
pochodne mogą być wykorzystywane 
do efektywnego zarządzania portfelem. 
Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu. Fundusz może również 
utrzymywać znaczące aktywa 
w instrumentach pochodnych, 
w tym stosować techniki krótkiej 
sprzedaży i dźwigni finansowej w celu 
osiągnięcia zysku. W przypadku 
zmiany wartości składnika aktywów 
wartość instrumentu pochodnego 
opartego na tym składniku może ulec 
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znaczącej zmianie. Może to prowadzić 
do większych strat niż inwestowanie 
w instrumenty bazowe.

 – Ryzyko dotyczące rynków 
wschodzących i granicznych: Rynki 
wschodzące, a w szczególności rynki 
graniczne, zazwyczaj obarczone są 
większym ryzykiem politycznym, 
prawnym, kontrahenta, operacyjnym 
oraz płynności niż rynki rozwinięte.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 
niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Global Energy 
Transition
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych. Ryzyko koncentracji: 
Fundusz może być skoncentrowany 
na ograniczonej liczbie regionów 
geograficznych, sektorów przemysłu, 
rynków lub poszczególnych pozycji. 
Może to znacząco wpływać na wartość 
funduszu, zarówno ją zwiększając, jak 
i obniżając.

 – Ryzyko związane z instrumentami 
pochodnymi – efektywne zarządzanie 

portfelem: Instrumenty pochodne 
mogą być wykorzystywane do 
efektywnego zarządzania portfelem. 
Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 
niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko większej zmienności:Cena 
jednostki funduszu może 
podlegać zmienności w związku 
z podejmowaniem większego ryzyka 
w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Healthcare Innovation
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych.

 – Ryzyko koncentracji: Fundusz może być 
skoncentrowany na ograniczonej liczbie 
regionów geograficznych, sektorów 
przemysłu, rynków lub poszczególnych 
pozycji. Może to znacząco wpływać 

na wartość funduszu, zarówno ją 
zwiększając, jak i obniżając.

 – Ryzyko związane z instrumentami 
pochodnymi – efektywne zarządzanie 
portfelem: Instrumenty pochodne 
mogą być wykorzystywane do 
efektywnego zarządzania portfelem. 
Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 
niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Global Sustainable 
Growth
 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych.

 – Ryzyko związane z instrumentami 
pochodnymi – efektywne zarządzanie 
portfelem: Instrumenty pochodne 
mogą być wykorzystywane do 
efektywnego zarządzania portfelem. 
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Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu.

 – Ryzyko dotyczące rynków 
wschodzących i granicznych: Rynki 
wschodzące, a w szczególności rynki 
graniczne, zazwyczaj obarczone są 
większym ryzykiem politycznym, 
prawnym, kontrahenta, operacyjnym 
oraz płynności niż rynki rozwinięte.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz 
może mieć uzgodnienia umowne 
z kontrahentami. W przypadku 
niemożności wypełnienia przez 
kontrahenta swoich zobowiązań, 
jego suma należna funduszowi 
może stanowić stratę, całkowitą lub 
częściową.

 – Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele 
inwestycyjne wyrażają zamierzony 
wynik, ale nie ma pewności, że 
taki wynik zostanie osiągnięty. 
W zależności od warunków rynkowych 
i otoczenia makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

Schroder ISF Smart Manufacturing: 
 – Brak gwarancji kapitału. 
 – Inwestycje denominowane 
w walucie innej niż waluta klasy 
tytułu uczestnictwa mogą nie być 
zabezpieczone przed ryzykiem 
walutowym.

 – Zmiany trendów na tych walutach 
będą miały wpływ na klasę tytułów 
uczestnictwa.

 – Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka 
rynkowego w cyklu spadkowym. 

 – Wartość funduszu będzie zmieniać się 
analogicznie do zmian na rynkach. 

 – Zmiany polityczne, prawne, 
ekonomiczne i podatkowe w Chinach 
mogą powodować straty lub zwiększać 
koszty funduszu.

Schroder ISF Changing Lifestyles
 – Ryzyko koncentracji: Fundusz może być 
skoncentrowany na ograniczonej liczbie 
regionów geograficznych, sektorów 
przemysłu, rynków lub poszczególnych 
pozycji. Może to znacząco wpływać 
na wartość funduszu, zarówno ją 
zwiększając, jak i obniżając.

 – Ryzyko kontrahenta: Fundusz może 
zawierać umowy z kontrahentami. Jeżeli 
kontrahent nie jest w stanie wywiązać 
się ze swoich zobowiązań, kwota, 
którą jest winien wobec funduszu, 
może zostać utracona częściowo lub 
w całości.

 – Ryzyko walutowe: Wartość funduszu 
może spaść w wyniku zmian kursów 
walutowych.

 – Ryzyko związane z instrumentami 
pochodnymi – efektywne zarządzanie 
portfelem: Instrumenty pochodne 
mogą być wykorzystywane do 
efektywnego zarządzania portfelem. 
Cena instrumentu pochodnego może 
nie kształtować się w oczekiwany 
sposób oraz powodować straty 
przekraczające koszt nabycia 
instrumentu pochodnego, czego 
konsekwencją mogą być straty dla 
funduszu.

 – Międzybankowe stopy procentowe 
(IBOR): Przejście rynków finansowych 
od stosowania międzybankowych 
stóp procentowych (IBOR) do 
alternatywnych stóp referencyjnych 
może wpłynąć na wycenę niektórych 
aktywów oraz zakłócić płynność 
niektórych instrumentów. Może 
to wpłynąć na wyniki inwestycyjne 
funduszu.

 – Ryzyko płynności: W trudnych 
warunkach rynkowych fundusz może 
nie być w stanie dokonać sprzedaży 
papierów wartościowych w pełnej 
wartości lub wcale. Może to wpływać 
na wyniki funduszu i wymuszać na 
funduszu konieczność odroczenia lub 
zawieszenia operacji umarzania tytułów 
uczestnictwa.

 – Ryzyko operacyjne: Procesy 
operacyjne, w tym procesy związane 
z przechowywaniem aktywów, mogą 
zakończyć się niepowodzeniem. Może 
to skutkować stratami dla funduszu.

 – Ryzyko wykonania: Cele inwestycyjne 
wyrażają zamierzony wynik, ale 
nie ma pewności, że taki wynik 
zostanie osiągnięty. W zależności od 
warunków rynkowych i otoczenia 
makroekonomicznego cele 
inwestycyjne mogą stać się trudniejsze 
do osiągnięcia.
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Informacje praktyczne: Niniejszy dokument nie 
stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby 
ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie 
zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International 
Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie nie należy interpretować 
jako porady i dlatego informacje te nie stanowią 
rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek 
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki 
można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego 
dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz 
ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i 
kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, 
jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze 
można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej 
Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum 
Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz 
ze spółki Schroder Investment Management (Europe) 
S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu 
przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i 
działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, 

poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, 
zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, 
być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio 
obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w 
jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą 
rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
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. Schroders wyraził 
w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i 
opinie, które mogą ulec zmianie. 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. 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. Dla Państwa 
bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub 
monitorowane. CS1963/PL0620

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch 
Taunustor 1 (Taunus Turm), 60310 Frankfurt nad Menem, Niemcy
Tel. +49 (0) 69 97 57 17 0
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