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Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia dochodu 
oraz wzrostu wartości kapitału na 
poziomie ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill Index +3,5% przed potrąceniem 
opłat*, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w sekurytyzowane 
aktywa emitowane przez podmioty z 
całego świata. 

*W celu uzyskania informacji na temat 
docelowego zwrotu po opłacie za każdą 
klasę jednostek uczestnictwa należy 
odwiedzić stronę internetową Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  
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Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w sekurytyzowane inwestycje o 
stałym i zmiennym oprocentowaniu, w 
tym między innymi w papiery 
wartościowe zabezpieczone aktywami 
(ABS), agencyjne i nieagencyjne papiery 
wartościowe zabezpieczone hipoteką 
nieruchomości mieszkaniowych (MBS), w 
tym papiery wartościowe rozliczane 
terminowo, takie jak transakcje TBA, 
papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką nieruchomości komercyjnych 
(CMBS), zabezpieczone zobowiązania 
pożyczkowe (CLO) i papiery wartościowe 
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przenoszące ryzyko kredytowe (CRT). W 
skład aktywów bazowych dla papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami mogą wchodzić należności z 
tytułu kart kredytowych, pożyczki 
osobiste, kredyty samochodowe, 
finansowanie transportu i pożyczki dla 
małych firm. 

Fundusz może również inwestować w 
papiery wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe oraz spółki z całego 
świata. 

Strategia Funduszu zakłada ogólny okres 
trwania inwestycji od zera do czterech lat, 
ale nie wyklucza to inwestowania przez 
Fundusz w papiery wartościowe o okresie 
powyżej czterech lat. 

Fundusz może inwestować do 100% 
swoich aktywów w inwestycje o stałej i 
zmiennej stopie procentowej o ratingu 
kredytowym na poziomie inwestycyjnym 
lub poniżej poziomu inwestycyjnego 
(wydanym przez agencję Standard & 
Poor’s lub dowolnym innym 
równoważnym ratingu wydanym przez 
inne agencje ratingowe w przypadku 
papierów wartościowych podlegających 
ratingowi oraz dorozumianym 
równoważnym ratingu Schroders dla 
papierów wartościowych 
niepodlegających ratingowi). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
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Zarządzający inwestycjami ocenia 
kwalifikacje potencjalnych inwestycji w 
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zakresie zrównoważonego rozwoju za 
pomocą autorskiego narzędzia. Fundusz 
inwestuje wyłącznie w aktywa uznane za 
plasujące się powyżej minimalnego progu 
(w oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami).  

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest osiągnięcie ICE 
BofA 3 Month US Treasury Bill Index (lub 
alternatywnej stopy referencyjnej) plus 
3,5% rocznie, oraz porównywać z 
indeksem ICE BofA Merrill Lynch US 
Floating Rate Asset Backed Securities. 
Porównawczy wskaźnik referencyjny jest 
uwzględniony wyłącznie w celach 
porównawczych wyników i nie decyduje o 
sposobie, w jaki zarządzający 
inwestycjami inwestuje aktywa Funduszu. 
Chociaż zasadniczo oczekuje się, że 
inwestycje Funduszu będą znacznie 
odbiegać od składników porównawczego 
wskaźnika referencyjnego, w zależności 
od uznania Zarządzającego inwestycjami, 
inwestycje Funduszu mogą się z nimi 
pokrywać. Zarządzający inwestycjami 
inwestuje w sposób uznaniowy i nie 
istnieją ograniczenia co do zakresu, w 
jakim portfel i wyniki Funduszu mogą 
odbiegać od porównawczego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
porównawczym wskaźniku 
referencyjnym. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany z uwagi na to, że docelowy zwrot 
Funduszu ma zgodnie z celem 
inwestycyjnym osiągnąć zwrot określony 
tym wskaźnikiem referencyjnym. 
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Porównawczy wskaźnik referencyjny 
został wybrany, ponieważ Zarządzający 
inwestycjami uważa, że wskaźnik 
referencyjny jest odpowiedni do celów 
porównania wyników, biorąc pod uwagę 
cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną 
Funduszu. 
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Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

 Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 
swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju. Strategia ma 
na celu identyfikację papierów 
wartościowych wykazujących dobre lub 
poprawiające się aspekty i kwalifikacje w 
zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Zarządzający inwestycjami stara się nie 
dopuszczać bądź stosować kary lub 
wykluczenia w stosunku do zabezpieczeń, 
struktur lub agentów, które nakładają 
wysokie koszty na środowisko i 
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społeczeństwo lub tych, które nie mają 
akceptowalnego poziomu zarządzania.  

Obejmuje ona: 

─ wykluczenie sektorów, aktywów lub 
zabezpieczeń, które Zarządzający 
inwestycjami uzna za nakładające 
wysokie, niedające się 
zrekompensować koszty na 
środowisko lub nieuzasadnione koszty 
społeczne 

─ uwzględnienie papierów 
wartościowych, które stanowią dowód 
ulepszeń w bieżących aktywach, 
warunkach kredytowania lub 
metodach zarządzania w oparciu o 
metodologię ratingową 
Zarządzającego inwestycjami.  

Papiery wartościowe klasyfikuje się 
według czynników środowiskowych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
w oparciu o system punktowy (są im 
przyznawane punkty w skali 
liczbowej/procentowej). Te wyniki te są 
następnie konwertowane na system 
punktacji od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 
najwyższą oceną jest 5 gwiazdek.    

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej 80% aktywów Funduszu 
objęte jest trzema najlepszymi 
kategoriami zrównoważonego rozwoju (3 
/ 4 / 5 gwiazdek) i zainwestuje 100% 
aktywów w pozycje 2-gwiazdkowe lub 
wyższe. 

Podstawowymi źródłami informacji 
wykorzystywanymi do przeprowadzenia 
analizy są autorskie narzędzia 
Zarządzającego inwestycjami, ankiety, 
kwestionariusze dot. ESG, informacje 
dostępne publicznie, oficjalne dokumenty 
dot. sekurytyzacji oraz badania 
podmiotów zewnętrznych, 

 

Asian Local 
Currency Bond 

 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
iBoxx Asian Local Currency Bond po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
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pięciu lat, poprzez inwestycje w azjatyckie 
papiery wartościowe o stałym 
oprocentowaniu denominowane w 
lokalnych walutach. 

pięciu lat, poprzez inwestycje w azjatyckie 
papiery wartościowe o stałym 
oprocentowaniu denominowane w 
lokalnych walutach. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
dochodzie o inwestycyjnym ratingu 
kredytowym lub ratingu kredytowym 
poniżej poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi) denominowane w walutach 
lokalnych i emitowane przez rządy, 
agencje rządowe i spółki z Azji (z 
wyłączeniem Japonii) oraz instrumenty 
pochodne na powyższe instrumenty. Dla 
celów niniejszego Funduszu Azja 
obejmuje następujące kraje zachodniej 
Azji: Bahrajn, Izrael, Liban, Oman, Katar, 
Arabia Saudyjska, Turcja i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w Chinach kontynentalnych w ramach 
programu RQFII lub programów QFII 
nadzorowanych przez Chińską Komisję 
Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych 
pod warunkiem, że zostanie spełnione 
ograniczenie inwestycji 1. (A) (5) (I) w 
Załączniku I i/lub gdy będą kwalifikowane 
jako Fundusze inwestycyjne (w tym CIBM 
za pośrednictwem Bond Connect) lub 
CIBM Direct). 

Inwestycji na rynkach regulowanych Chin 
kontynentalnych oraz międzybankowych 
rynkach obligacji można także dokonać 
pośrednio poprzez instrumenty dłużne, 
certyfikaty lub inne instrumenty (które 
kwalifikują się jako zbywalne papiery 
wartościowe i nie posiadają elementu 
pochodnego), otwarte Fundusze 
inwestycyjne oraz kwalifikowane 
transakcje pochodne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
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Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w Chinach kontynentalnych w ramach 
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kontynentalnych oraz międzybankowych 
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pośrednio poprzez instrumenty dłużne, 
certyfikaty lub inne instrumenty (które 
kwalifikują się jako zbywalne papiery 
wartościowe i nie posiadają elementu 
pochodnego), otwarte Fundusze 
inwestycyjne oraz kwalifikowane 
transakcje pochodne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
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bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz zamierza wykorzystywać 
instrumenty pochodne (w tym swapy total 
return oraz długie i krótkie pozycje w 
walutowych kontraktach terminowych 
forward) w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
funduszem. Jeżeli Fundusz korzysta ze 
swapów total return, aktywami bazowymi 
będą instrumenty, w które Fundusz może 
inwestować zgodnie ze swym celem i 
polityką inwestycyjną. W szczególności 
celem jest tymczasowe stosowanie 
swapów total return w warunkach 
rynkowych, w tym między innymi w 
okresach spowolnienia wzrostu 
gospodarczego i spadku stóp 
procentowych, a także gdy zdaniem 
Zarządzającego inwestycjami dojdzie do 
zmniejszenia nadwyżek z tytułu spreadu 
rentowności obligacji skarbowych.  
Ekspozycja brutto z tytułu swapów total 
return nie przekroczy 20% i powinna 
pozostawać w przedziale od 0% do 5% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 
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pozostawać w przedziale od 0% do 5% 
wartości aktywów netto. W pewnych 
okolicznościach proporcja ta może być 
wyższa. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks iBoxx Asian Local Currency Bond w 
oparciu o kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu iBoxx 
Asian Local Currency Bond. Oczekuje się, 
że spektrum inwestycji Funduszu będzie 
istotnie pokrywało się ze składnikami 
docelowego wskaźnika referencyjnego. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
sposób uznaniowy i nie istnieją 
ograniczenia co do zakresu, w jakim 
portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać 
od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione we 
wskaźniku referencyjnym w celu 
wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 
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prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 

Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

 Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju.  

Strategia ma na celu identyfikację 
emitentów wykazujących dobre lub 
poprawiające się kwalifikacje w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
emitentów, których działalność wiąże się z 
wysokimi kosztami dla środowiska i 
społeczeństwa. Obejmuje ona: 

- wykluczenie emitentów, których 
Zarządzający inwestycjami uzna za 
przedsiębiorstwa w istotny sposób 
szkodzące klimatowi i narzucające 
nieuzasadnione koszty społeczne;  

- włączenie emitentów wykazujących 
stabilne oraz poprawiające się 
trajektorie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
emitentów wykazujących dobre 
zarządzanie w oparciu o metodologię 
oceny zrównoważonego rozwoju 
Zarządzającego inwestycjami.  

Zarządzający inwestycjami może również 
podjąć współpracę z przedsiębiorstwami 
w celu zachęcenia ich do zapewnienia 
przejrzystości, przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym o mniejszej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
oraz odpowiedzialnego zachowania 
społecznego promującego zrównoważony 
wzrost oraz poprawę wskaźnika alfa.  

Podstawowymi źródłami informacji 
wykorzystywanymi do przeprowadzenia 
analizy są autorskie narzędzia i badania 
Zarządzającego inwestycjami, badania 
podmiotów zewnętrznych, raporty 
organizacji pozarządowych oraz sieci 
eksperckie. Zarządzający inwestycjami 
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przeprowadza również własną analizę 
publicznie dostępnych informacji 
dostarczonych przez spółki, w tym 
informacji zawartych w firmowych 
raportach na temat zrównoważonego 
rozwoju i innych istotnych materiałach 
firmowych. 

Więcej informacji na temat podejścia 
Zarządzającego inwestycjami do 
zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność 
przedsiębiorstw jest dostępnych na 
stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej: 

- 90% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa w krajach 
rozwiniętych, papierów wartościowych 
o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu oraz instrumentów 
rynku pieniężnego o ratingu 
kredytowym klasy inwestycyjnej oraz 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwinięte, 
oraz 

- 75% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach 
rozwijających się, akcji emitowanych 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
wysokim ratingu kredytowym, a także 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwijające 
się, 

znajdujących się w portfelu Funduszu, 
podlega ocenie na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Do celów tego 
testu małe przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej 
poniżej 5 mld EUR, średnie 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji od 5 mld EUR do 10 mld EUR, 
a duże przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji powyżej 
10 mld EUR. 
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China Local 
Currency Bond 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
iBoxx ALBI China Onshore po potrąceniu 
opłat, w okresie od trzech do pięciu lat, 
poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym oprocentowaniu 
denominowane w renminbi na rynku 
wewnętrznym (CNY). 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
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wartościowe o stałym oprocentowaniu 
denominowane w renminbi na rynku 
wewnętrznym (CNY). 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu, obligacje 
zamienne i inwestycje na rynku 
pieniężnym denominowane lub 
zabezpieczone do renminbi rynku 
wewnętrznego (CNY). 

Instrumenty te mogą być emitowane w 
Chinach kontynentalnych lub poza ich 
terytorium przez rządy, agencje rządowe, 
podmioty ponadnarodowe i 
przedsiębiorstwa, które mogą być 
założone lub zarejestrowane w Chinach 
kontynentalnych w różnych sektorach i o 
różnej jakości kredytowej. Fundusz może 
też inwestować w papiery wartościowe o 
stałym dochodzie denominowane w 
walucie renminbi obowiązującej na rynku 
zewnętrznym (CNH). 

Fundusz może inwestować do 30% swoich 
aktywów w obligacje o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym ratingu 
Schroders dla obligacji niepodlegających 
ratingowi). 

Fundusz może inwestować w instrumenty 
stanowiące przedmiot obrotu na rynku 
obligacji RMB w Hongkongu oraz w 
instrumenty denominowane w RMB 
stanowiące przedmiot obrotu na innych 
rynkach regulowanych. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w Chinach kontynentalnych w ramach 
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programu RQFII lub programów QFII 
nadzorowanych przez Chińską Komisję 
Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych 
pod warunkiem, że zostanie spełnione 
ograniczenie inwestycji 1. (A) (5) (I) w 
Załączniku I i/lub gdy będą kwalifikowane 
jako Fundusze inwestycyjne (w tym CIBM 
za pośrednictwem Bond Connect) lub 
CIBM Direct). 

Inwestycji na rynkach regulowanych Chin 
kontynentalnych oraz międzybankowych 
rynkach obligacji można także dokonać 
pośrednio poprzez instrumenty dłużne, 
certyfikaty lub inne instrumenty (które 
kwalifikują się jako zbywalne papiery 
wartościowe i nie posiadają elementu 
pochodnego), otwarte Fundusze 
inwestycyjne oraz kwalifikowane 
finansowe instrumenty pochodne. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, 
w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej 
efektywnego zarządzania Funduszem. 
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Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu iBoxx 
ALBI China Onshore. Oczekuje się, że 
spektrum inwestycji Funduszu będzie 
istotnie pokrywało się ze składnikami 
docelowego wskaźnika referencyjnego. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
sposób uznaniowy i nie istnieją 
ograniczenia co do zakresu, w jakim 
portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać 
od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 
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 Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju.  

Strategia ma na celu identyfikację 
emitentów wykazujących dobre lub 
poprawiające się kwalifikacje w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
emitentów, których działalność wiąże się z 
wysokimi kosztami dla środowiska i 
społeczeństwa. Obejmuje ona: 

- wykluczenie emitentów, których 
Zarządzający inwestycjami uzna za 
przedsiębiorstwa w istotny sposób 
szkodzące klimatowi i narzucające 
nieuzasadnione koszty społeczne;  

- włączenie emitentów wykazujących 
stabilne oraz poprawiające się 
trajektorie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
emitentów wykazujących dobre 
zarządzanie w oparciu o metodologię 
oceny zrównoważonego rozwoju 
Zarządzającego inwestycjami.  

Zarządzający inwestycjami może również 
podjąć współpracę z przedsiębiorstwami 
w celu zachęcenia ich do zapewnienia 
przejrzystości, przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym o mniejszej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
oraz odpowiedzialnego zachowania 
społecznego promującego zrównoważony 
wzrost oraz poprawę wskaźnika alfa.  

Podstawowymi źródłami informacji 
wykorzystywanymi do przeprowadzenia 
analizy są autorskie narzędzia i badania 
Zarządzającego inwestycjami, badania 
podmiotów zewnętrznych, raporty 
organizacji pozarządowych oraz sieci 
eksperckie. Zarządzający inwestycjami 
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przeprowadza również własną analizę 
publicznie dostępnych informacji 
dostarczonych przez spółki, w tym 
informacji zawartych w firmowych 
raportach na temat zrównoważonego 
rozwoju i innych istotnych materiałach 
firmowych. 

Więcej informacji na temat podejścia 
Zarządzającego inwestycjami do 
zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność 
przedsiębiorstw jest dostępnych na 
stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej: 

- 90% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa w krajach 
rozwiniętych, papierów wartościowych 
o stałym lub zmiennym 
oprocentowaniu oraz instrumentów 
rynku pieniężnego o ratingu 
kredytowym klasy inwestycyjnej oraz 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwinięte, 
oraz 

- 75% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach 
rozwijających się, akcji emitowanych 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
wysokim ratingu kredytowym, a także 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwijające 
się, 

znajdujących się w portfelu Funduszu, 
podlega ocenie na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Do celów tego 
testu małe przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej 
poniżej 5 mld EUR, średnie 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji od 5 mld EUR do 10 mld EUR, 
a duże przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji powyżej 
10 mld EUR. 
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China 
Opportunities 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI China (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe chińskich 
spółek. 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu MSCI China (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe chińskich 
spółek. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe chińskich spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 50% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. za 
pośrednictwem tytułów udziałowych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”); 

- akcji notowanych na rynkach STAR 
Board i ChiNext; oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe chińskich spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio 
w chińskie akcje B oraz H, a także może 
inwestować mniej niż 50% swoich 
aktywów (według wartości netto) 
bezpośrednio lub pośrednio (np. za 
pośrednictwem tytułów udziałowych) w 
chińskie akcje A za pośrednictwem: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
i Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- programu kwalifikowanych 
zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych w renminbi 
(„RQFII”); 

- akcji notowanych na rynkach STAR 
Board i ChiNext; oraz 

- rynków regulowanych. 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks MSCI China (Net TR) w oparciu o 
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kryteria oceny Zarządzającego 
inwestycjami. Więcej informacji na temat 
procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w 
sekcji „Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest przekroczenie 
stopy zwrotu z indeksu MSCI China (Net 
TR), oraz porównywać z kategorią 
Morningstar China Equity. Oczekuje się, 
że spektrum inwestycji Funduszu będzie 
w ograniczonym stopniu pokrywało się ze 
składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Porównawczy wskaźnik 
referencyjny jest uwzględniony wyłącznie 
w celach porównawczych wyników i nie 
decyduje o sposobie, w jaki zarządzający 
inwestycjami inwestuje aktywa Funduszu. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
sposób uznaniowy i nie istnieją 
ograniczenia co do zakresu, w jakim 
portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać 
od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. Porównawczy 
wskaźnik referencyjny został wybrany, 
ponieważ Zarządzający inwestycjami 
uważa, że wskaźnik referencyjny jest 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest przekroczenie 
stopy zwrotu z indeksu MSCI China (Net 
TR), oraz porównywać z kategorią 
Morningstar China Equity. Oczekuje się, 
że spektrum inwestycji Funduszu będzie 
w ograniczonym stopniu pokrywało się ze 
składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Porównawczy wskaźnik 
referencyjny jest uwzględniony wyłącznie 
w celach porównawczych wyników i nie 
decyduje o sposobie, w jaki zarządzający 
inwestycjami inwestuje aktywa Funduszu. 
Zarządzający inwestycjami inwestuje w 
sposób uznaniowy i nie istnieją 
ograniczenia co do zakresu, w jakim 
portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać 
od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. Porównawczy 
wskaźnik referencyjny został wybrany, 
ponieważ Zarządzający inwestycjami 
uważa, że wskaźnik referencyjny jest 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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odpowiedni do celów porównania 
wyników, biorąc pod uwagę cel 
inwestycyjny i politykę inwestycyjną 
Funduszu. 

 

odpowiedni do celów porównania 
wyników, biorąc pod uwagę cel 
inwestycyjny i politykę inwestycyjną 
Funduszu. 

Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

 Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 
swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju.  

Podczas wyboru i oceny potencjalnych 
możliwości inwestycyjnych oraz aktywów 
przedsiębiorstwa są oceniane na 
podstawie autorskiego podejścia 
opartego na interesariuszach w oparciu o 
kryteria obejmujące między innymi (1) 
dobre praktyki zarządzania; (2) wpływ na 
środowisko i społeczności lokalne; oraz (3) 
uczciwe i sprawiedliwe traktowanie 
pracowników, dostawców i klientów. W 
procesie oceny i dokładnej analizy 
wykorzystywane są informacje i 
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spostrzeżenia pochodzące z autorskich 
narzędzi Schroders w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.  

Autorska analiza oraz stała współpraca 
Zarządzającego inwestycjami z tymi 
przedsiębiorstwami mogą również pomóc 
mu w osiągnięciu rozsądnego poziomu 
pewności, że są podejmowane lub 
zostaną podjęte konkretne kroki w celu 
przejścia z segmentów biznesowych lub 
praktyk niespełniających kryteriów 
zrównoważonego rozwoju albo poprawy 
w odpowiednich obszarach słabości. 
Zarządzający inwestycjami może uznać te 
spółki za kwalifikujące się do inwestycji 
przed zmianami w ratingach i rankingach 
firmy zarówno w wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych wskaźnikach oceny. 

Podstawowe źródła informacji 
wykorzystywane do przeprowadzenia 
analizy obejmują autorskie narzędzia i 
badania Zarządzającego inwestycjami, 
badania podmiotów zewnętrznych, 
raporty organizacji pozarządowych oraz 
sieci eksperckie. Zarządzający 
inwestycjami przeprowadza również 
własną analizę publicznie dostępnych 
informacji dostarczonych przez spółki, w 
tym informacji zawartych w firmowych 
raportach na temat zrównoważonego 
rozwoju i innych istotnych materiałach 
firmowych. 

Więcej informacji na temat podejścia 
Zarządzającego inwestycjami do 
zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność 
przedsiębiorstw jest dostępnych na 
stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej: 

- 90% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
ratingu kredytowym klasy inwestycyjnej 
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oraz instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwinięte, oraz 

- 75% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach 
rozwijających się, akcji emitowanych przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
wysokim ratingu kredytowym, a także 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwijające się, 

znajdujących się w portfelu Funduszu, 
podlega ocenie na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Do celów tego 
testu małe przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej 
poniżej 5 mld EUR, średnie 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji od 5 mld EUR do 10 mld EUR, 
a duże przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji powyżej 
10 mld EUR. 

Global Bond Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Global Aggregate Bond po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu. 

 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału i dochodu 
przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
Bloomberg Global Aggregate Bond po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w papiery 
wartościowe o stałym i zmiennym 
oprocentowaniu. 

 Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu i ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej) emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata 
denominowane w różnych walutach. 

Fundusz może inwestować: 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w papiery wartościowe o stałym 
i zmiennym oprocentowaniu i ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej) emitowane przez rządy, 
agencje rządowe, organizacje 
ponadnarodowe i spółki z całego świata 
denominowane w różnych walutach. 

Fundusz może inwestować: 
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- do 10% swoich aktywów w 
warunkowe obligacje zamienne; 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi). 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone na 
aktywach, papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką 
nieruchomości komercyjnych i/lub 
papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką nieruchomości 
mieszkaniowych emitowane na 
całym świecie o ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innych 
agencji ratingowych). Bazowe 
aktywa mogą obejmować 
wierzytelności z kart kredytowych, 
kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości 
komercyjne i mieszkaniowe. 

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych za pośrednictwem 
rynków regulowanych (w tym CIBM za 
pośrednictwem Bond Connect lub CIBM 
Direct). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

- do 10% swoich aktywów w 
warunkowe obligacje zamienne; 

- do 30% swoich aktywów w papiery 
wartościowe o ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor's lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku obligacji 
podlegających ratingowi oraz 
dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla obligacji 
niepodlegających ratingowi). 

- do 40% swoich aktywów w papiery 
wartościowe zabezpieczone na 
aktywach, papiery wartościowe 
zabezpieczone hipoteką 
nieruchomości komercyjnych i/lub 
papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką nieruchomości 
mieszkaniowych emitowane na 
całym świecie o ratingu 
inwestycyjnym lub ratingu poniżej 
poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równoważnym ratingu innych 
agencji ratingowych). Bazowe 
aktywa mogą obejmować 
wierzytelności z kart kredytowych, 
kredyty osobiste, kredyty 
samochodowe, kredyty dla małych 
przedsiębiorstw, wierzytelności 
leasingowe, kredyty 
hipoteczne na nieruchomości 
komercyjne i mieszkaniowe. 

Fundusz może inwestować w Chinach 
kontynentalnych za pośrednictwem 
rynków regulowanych (w tym CIBM za 
pośrednictwem Bond Connect lub CIBM 
Direct). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 
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Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Bloomberg Global Aggregate 
Bond w oparciu o kryteria oceny 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej 
informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu 
Bloomberg Global Aggregate Bond. 
Oczekuje się, że spektrum inwestycji 
Funduszu będzie w ograniczonym stopniu 
pokrywało się ze składnikami docelowego 
wskaźnika referencyjnego. Niemniej 
jednak Fundusz prawdopodobnie będzie 
odzwierciedlał pewne cechy docelowego 
wskaźnika referencyjnego (tj. jakość/czas 
trwania kredytu, ekspozycja 
walutowa/ekspozycja na poszczególnych 
emitentów). Zarządzający inwestycjami 
inwestuje w sposób uznaniowy i nie 
istnieją ograniczenia co do zakresu, w 
jakim portfel i wyniki Funduszu mogą 
odbiegać od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu 
Bloomberg Global Aggregate Bond. 
Oczekuje się, że spektrum inwestycji 
Funduszu będzie w ograniczonym stopniu 
pokrywało się ze składnikami docelowego 
wskaźnika referencyjnego. Niemniej 
jednak Fundusz prawdopodobnie będzie 
odzwierciedlał pewne cechy docelowego 
wskaźnika referencyjnego (tj. jakość/czas 
trwania kredytu, ekspozycja 
walutowa/ekspozycja na poszczególnych 
emitentów). Zarządzający inwestycjami 
inwestuje w sposób uznaniowy i nie 
istnieją ograniczenia co do zakresu, w 
jakim portfel i wyniki Funduszu mogą 
odbiegać od docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 

 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 

Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

  Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 
swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

  Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju. 

Czynniki zrównoważonego rozwoju są 
oceniane – zarówno w odniesieniu do 
rynków państwowych, jak i decyzji 
dotyczących alokacji kredytów – w 
połączeniu z czynnikami 
makroekonomicznymi w ramach 
odgórnego tematycznego procesu 
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inwestycyjnego Zarządzającego 
inwestycjami. 

Oceniając czynniki zrównoważonego 
rozwoju dla emitentów państwowych, 
Zarządzający inwestycjami uznaje, że 
kraje posiadające stabilne i 
nieskorumpowane rządy mogą być 
bardziej skłonne i zdolne do obsługi 
swoich długów, podczas gdy względy 
polityczne, w tym wpływ czynników 
społecznych i związanych z zarządzaniem, 
może wpływać na profil inflacji i waluty 
kraju, a tym samym mieć istotny wpływ 
na rzeczywistą wartość zadłużenia. 
Uwzględniane są również czynniki wpływu 
na środowisko, które mogą być bardziej 
istotne w perspektywie długoterminowej. 
Podejście Zarządzającego inwestycjami 
obejmuje wykorzystanie autorskich 
narzędzi Schroders w zakresie 
zrównoważonego rozwoju do klasyfikacji 
krajów poprzez pomiar ich wyników w 
odniesieniu do różnych wskaźników 
związanych ze zrównoważonym 
rozwojem. 

Decyzje kredytowe są delegowane do 
specjalistycznych zespołów ds. inwestycji 
kredytowych pozostających do dyspozycji 
Zarządzającego inwestycjami, które mają 
na celu identyfikację emitentów 
wykazujących dobre lub poprawiające się 
kwalifikacje w zakresie zrównoważonego 
rozwoju oraz emitentów, których 
działalność wiąże się z wysokimi kosztami 
dla środowiska i społeczeństwa. Obejmuje 
ona: 

– wykluczenie emitentów, których 
Zarządzający inwestycjami uzna za 
przedsiębiorstwa w istotny sposób 
szkodzące środowisku lub narzucające 
nieuzasadnione koszty społeczne; oraz 

– uwzględnienie emitentów wykazujących 
stabilne oraz poprawiające się trajektorie 
w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz 
emitentów wykazujących dobre 
zarządzanie w oparciu o metodologię 
oceny zrównoważonego rozwoju 
Zarządzającego inwestycjami. 

Podstawowymi źródłami informacji 
wykorzystywanymi do przeprowadzenia 
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tej analizy są autorskie narzędzia i 
badania Zarządzającego inwestycjami, 
badania podmiotów zewnętrznych, 
raporty organizacji pozarządowych oraz 
sieci eksperckie. W przypadku emitentów 
będących przedsiębiorstwami 
Zarządzający inwestycjami przeprowadza 
również własną analizę publicznie 
dostępnych informacji dostarczonych 
przez spółki, w tym informacji zawartych 
w firmowych raportach na temat 
zrównoważonego rozwoju i innych 
istotnych materiałach firmowych. 

Więcej informacji na temat podejścia 
Zarządzającego inwestycjami do 
zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność 
przedsiębiorstw jest dostępnych na 
stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej: 

– 90% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
ratingu kredytowym klasy inwestycyjnej 
oraz instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwinięte, oraz 

– 75% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach 
rozwijających się, akcji emitowanych przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
wysokim ratingu kredytowym, a także 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwijające się, 

znajdujących się w portfelu Funduszu, 
podlega ocenie na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Do celów tego 
testu małe przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej 
poniżej 5 mld EUR, średnie 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji od 5 mld EUR do 10 mld EUR, 
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a duże przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji powyżej 
10 mld EUR. 

Japanese 
Opportunities 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Tokyo Stock Exchange 
1st Section index (TOPIX) (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe japońskich 
spółek. 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości kapitału przewyższającego stopę 
zwrotu z indeksu Tokyo Stock Exchange 
1st Section index (TOPIX) (Net TR) po 
potrąceniu opłat, w okresie od trzech do 
pięciu lat, poprzez inwestycje w akcje i 
podobne papiery wartościowe japońskich 
spółek. 

 Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe japońskich spółek. 

Fundusz stara się identyfikować 
niedoszacowane akcje i inwestować w nie, 
szacując ich wartość godziwą na 
podstawie przewidywanego zwrot w 
średnim i długim okresie.  

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w akcje i podobne papiery 
wartościowe japońskich spółek. 

Fundusz stara się identyfikować 
niedoszacowane akcje i inwestować w nie, 
szacując ich wartość godziwą na 
podstawie przewidywanego zwrot w 
średnim i długim okresie.  

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik 
w zakresie zrównoważonego rozwoju niż 
indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section 
(TOPIX) (Net TR) w oparciu o kryteria 
oceny Zarządzającego inwestycjami. 
Więcej informacji na temat procesu 
inwestycyjnego służącego do osiągnięcia 
tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 



Strona 27 z 34 

grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu Tokyo 
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net 
TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji 
Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze 
składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami inwestuje w sposób 
uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co 
do zakresu, w jakim portfel i wyniki 
Funduszu mogą odbiegać od docelowego 
wskaźnika referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 
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podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest uzyskanie 
wyższej stopy zwrotu od indeksu Tokyo 
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net 
TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji 
Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze 
składnikami docelowego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami inwestuje w sposób 
uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co 
do zakresu, w jakim portfel i wyniki 
Funduszu mogą odbiegać od docelowego 
wskaźnika referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
docelowym wskaźniku referencyjnym w 
celu wykorzystania określonych okazji 
inwestycyjnych. 

Docelowy wskaźnik referencyjny został 
wybrany, ponieważ jest reprezentatywny 
dla typów inwestycji, których Fundusz 
prawdopodobnie będzie dokonywał, 
a zatem stanowi właściwy cel 
w odniesieniu do zwrotu, który ma 
zapewniać Fundusz. 

Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

  Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 
swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

  Kryteria zrównoważonego rozwoju 

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju. Spektrum 
inwestycyjne jest oceniane przy użyciu 
szeregu autorskich narzędzi, a także 
zewnętrznych usług ratingowych. 

Zarządzający inwestycjami przeprowadza 
dokładną analizę dotyczącą wszystkich 
potencjalnych aktywów, w tym w ramach 
spotkań z kierownictwem, oraz dokonuje 
oceny zarządzania, profilu 
środowiskowego i społecznego z 
perspektywy różnych czynników. Proces 
ten jest wspierany przez analizę ilościową 
przeprowadzaną z zastosowaniem 
autorskich narzędzi Schroders w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które 
dostarczają kluczowych informacji do 
oceny, w jaki sposób istniejące i 
potencjalne inwestycje do portfela 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju Funduszu. W niektórych 
przypadkach przedsiębiorstwa, które nie 
spełniają kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, mogą nadal kwalifikować się do 
inwestycji, jeśli w wyniku wewnętrznej 
analizy i stałej współpracy z 
kierownictwem, Zarządzający 
inwestycjami uzna, że przedsiębiorstwo 
spełni kryteria zrównoważonego rozwoju 
w realistycznym horyzoncie czasowym. 

Aby przedsiębiorstwo kwalifikowało się do 
udziału w Funduszu, oczekuje się, że 
wykaże zaangażowanie wobec swoich 
interesariuszy, w tym klientów, 
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pracowników, dostawców, akcjonariuszy i 
organów regulacyjnych. Fundusz wybiera 
przedsiębiorstwa, których działania 
biznesowe charakteryzują się dobrym 
zarządzaniem i które mają na celu 
sprawiedliwe traktowanie interesariuszy. 

Więcej informacji na temat podejścia 
Zarządzającego inwestycjami do 
zrównoważonego rozwoju oraz jego 
zaangażowania w działalność 
przedsiębiorstw jest dostępnych na 
stronie internetowej 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej: 

– 90% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
ratingu kredytowym klasy inwestycyjnej 
oraz instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwinięte, oraz 

– 75% akcji emitowanych przez duże 
przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach 
rozwijających się, akcji emitowanych przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa, 
papierów wartościowych o stałym lub 
zmiennym oprocentowaniu oraz 
instrumentów rynku pieniężnego o 
wysokim ratingu kredytowym, a także 
instrumentów długu państwowego 
emitowanych przez kraje rozwijające się, 

znajdujących się w portfelu Funduszu, 
podlega ocenie na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.  

Do celów tego testu małe 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji rynkowej poniżej 5 mld EUR, 
średnie przedsiębiorstwa to 
przedsiębiorstwa o kapitalizacji od 5 mld 
EUR do 10 mld EUR, a duże 
przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o 
kapitalizacji powyżej 10 mld EUR. 

Securitised 
Credit 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia dochodu 
oraz wzrostu wartości kapitału na 

Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia dochodu 
oraz wzrostu wartości kapitału na 

http://www.schroders/
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poziomie wskaźnika ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill Index (lub alternatywnej 
stopy referencyjnej) +2% przed 
potrąceniem opłat*, w okresie od trzech 
do pięciu lat, poprzez inwestycje w 
sekurytyzowane aktywa emitowane przez 
podmioty z całego świata. 

*W celu uzyskania informacji na temat 
docelowego zwrotu po opłacie za każdą 
klasę jednostek uczestnictwa należy 
odwiedzić stronę internetową Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 
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 Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w sekurytyzowane instrumenty 
o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w 
tym między innymi papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami (ABS), papiery 
wartościowe zabezpieczone hipoteką na 
nieruchomościach mieszkaniowych (MBS) 
oraz papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką na nieruchomościach 
komercyjnych (CMBS). Fundusz może 
również inwestować w zabezpieczone 
zobowiązania kredytowe (CLO). 

Fundusz może inwestować do 100% 
swoich aktywów w ABS-y, MBS-y i CMBS-y 
emitowane na całym świecie o ratingu 
kredytowym na poziomie inwestycyjnym i 
poniżej poziomu inwestycyjnego 
(wydanym przez agencję Standard & 
Poor’s lub dowolnym innym 
równoważnym ratingu wydanym przez 
inne agencje ratingowe w przypadku 
papierów wartościowych podlegających 
ratingowi oraz dorozumianym 
równoważnym ratingu Schroders dla 
papierów wartościowych 
niepodlegających ratingowi). W skład 
aktywów bazowych dla papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami mogą wchodzić należności z 
tytułu kart kredytowych, pożyczki 
osobiste, kredyty samochodowe, 
finansowanie transportu i pożyczki dla 
małych firm. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i 
inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich 
aktywów w sekurytyzowane instrumenty 
o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w 
tym między innymi papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami (ABS), papiery 
wartościowe zabezpieczone hipoteką na 
nieruchomościach mieszkaniowych (MBS) 
oraz papiery wartościowe zabezpieczone 
hipoteką na nieruchomościach 
komercyjnych (CMBS). Fundusz może 
również inwestować w zabezpieczone 
zobowiązania kredytowe (CLO). 

Fundusz może inwestować do 100% 
swoich aktywów w ABS-y, MBS-y i CMBS-y 
emitowane na całym świecie o ratingu 
kredytowym na poziomie inwestycyjnym i 
poniżej poziomu inwestycyjnego 
(wydanym przez agencję Standard & 
Poor’s lub dowolnym innym 
równoważnym ratingu wydanym przez 
inne agencje ratingowe w przypadku 
papierów wartościowych podlegających 
ratingowi oraz dorozumianym 
równoważnym ratingu Schroders dla 
papierów wartościowych 
niepodlegających ratingowi). W skład 
aktywów bazowych dla papierów 
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Fundusz może inwestować do 30% swoich 
aktywów w papiery wartościowe o ratingu 
poniżej poziomu inwestycyjnego (według 
Standard & Poor’s lub o dowolnym 
równorzędnym ratingu innej agencji 
ratingowej w przypadku papierów 
wartościowych podlegających ratingowi 
oraz dorozumianym równoważnym 
ratingu Schroders dla papierów 
wartościowych niepodlegających 
ratingowi). 

Fundusz może również inwestować do 
jednej trzeciej swoich aktywów 
bezpośrednio lub pośrednio w inne 
papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, 
branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, 
warranty i inwestycje na rynku 
pieniężnym oraz posiadać środki 
pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  
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Fundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu osiągnięcia zysków 
inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub 
bardziej efektywnego zarządzania 
Funduszem.  

Zarządzający inwestycjami ocenia 
kwalifikacje potencjalnych inwestycji w 
zakresie zrównoważonego rozwoju za 
pomocą autorskiego narzędzia. Fundusz 
inwestuje wyłącznie w aktywa uznane za 
plasujące się powyżej minimalnego progu 
(w oparciu o system ratingowy 
Zarządzającego inwestycjami).  

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w 
określone rodzaje działalności, branże lub 
grupy emitentów powyżej limitów 
określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie 
internetowej Funduszu, dostępnej pod 
adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na 
podstawie docelowego wskaźnika 
referencyjnego, jakim jest indeks ICE BofA 
3 Month US Treasury Bill Index +2%, oraz 
porównywać z indeksem ICE BofA Merrill 
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http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Lynch US Floating Rate Asset Backed 
Securities. Porównawczy wskaźnik 
referencyjny jest uwzględniony wyłącznie 
w celach porównawczych wyników i nie 
decyduje o sposobie, w jaki zarządzający 
inwestycjami inwestuje aktywa Funduszu. 
Chociaż zasadniczo oczekuje się, że 
inwestycje Funduszu będą znacznie 
odbiegać od składników porównawczego 
wskaźnika referencyjnego, w zależności 
od uznania Zarządzającego inwestycjami, 
inwestycje Funduszu mogą się z nimi 
pokrywać. Zarządzający inwestycjami 
inwestuje w sposób uznaniowy i nie 
istnieją ograniczenia co do zakresu, w 
jakim portfel i wyniki Funduszu mogą 
odbiegać od porównawczego wskaźnika 
referencyjnego. Zarządzający 
inwestycjami będzie inwestować w spółki 
lub sektory nieuwzględnione w 
porównawczym wskaźniku 
referencyjnym. 

Wskaźnik referencyjny został wybrany 
z uwagi na to, że docelowy zwrot 
Funduszu ma zgodnie z celem 
inwestycyjnym osiągnąć albo przekroczyć 
zwrot określony danym wskaźnikiem 
referencyjnym. Porównawczy wskaźnik 
referencyjny został wybrany, ponieważ 
Zarządzający inwestycjami uważa, że 
wskaźnik referencyjny jest odpowiedni do 
celów porównania wyników, biorąc pod 
uwagę cel inwestycyjny i politykę 
inwestycyjną Funduszu. 
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Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają 
cech środowiskowych i społecznych ani 
celu zrównoważonego wzrostu (w 
stosownych przypadkach) Funduszu. 

  Informacje o ryzyku 

Fundusz ma cechy środowiskowe lub 
społeczne (w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji na temat zrównoważonego 
finansowania (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation - SFDR)). Z tego 
względu Fundusz o tych cechach może 
mieć ograniczoną ekspozycję na niektóre 
przedsiębiorstwa, branże lub sektory oraz 
może zrezygnować z pewnych możliwości 
inwestycyjnych lub zbywać niektóre 
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udziały, które nie są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju ustalonymi 
przez Zarządzającego inwestycjami. 
Ponieważ inwestorzy mogą się różnić w 
swoich poglądach na temat tego, co 
stanowi zrównoważone inwestowanie, 
Fundusz może również inwestować w 
spółki, które nie odzwierciedlają 
przekonań i wartości konkretnego 
inwestora. Więcej informacji na temat 
ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem można znaleźć w Załączniku II. 

  Kryteria zrównoważonego rozwoju  

Przy wyborze inwestycji w ramach 
Funduszu Zarządzający inwestycjami 
stosuje kryteria zarządzania i 
zrównoważonego rozwoju. Strategia ma 
na celu identyfikację papierów 
wartościowych wykazujących dobre lub 
poprawiające się aspekty i kwalifikacje w 
zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Zarządzający inwestycjami stara się nie 
dopuszczać bądź stosować kary lub 
wykluczenia w stosunku do zabezpieczeń, 
struktur lub agentów, które nakładają 
wysokie koszty na środowisko i 
społeczeństwo lub tych, które nie mają 
akceptowalnego poziomu zarządzania.  

Obejmuje ona: 

─ wykluczenie sektorów, aktywów 
lub zabezpieczeń, które Zarządzający 
inwestycjami uzna za nakładające 
wysokie, niedające się zrekompensować 
koszty na środowisko lub nieuzasadnione 
koszty społeczne; oraz  

─ uwzględnienie papierów 
wartościowych, które stanowią dowód 
ulepszeń w bieżących aktywach, 
warunkach kredytowania lub metodach 
zarządzania w oparciu o metodologię 
ratingową Zarządzającego inwestycjami.  

Papiery wartościowe klasyfikuje się 
według czynników środowiskowych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
w oparciu o system punktowy (są im 
przyznawane punkty w skali 
liczbowej/procentowej). Te wyniki te są 
następnie konwertowane na system 
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punktacji od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 
najwyższą oceną jest 5 gwiazdek.    
Zarządzający inwestycjami zapewnia, że 
co najmniej 80% aktywów Funduszu 
objęte jest trzema najlepszymi 
kategoriami zrównoważonego rozwoju (3 
/ 4 / 5 gwiazdek) i zainwestuje 100% 
aktywów w pozycje 2-gwiazdkowe lub 
wyższe. 

Podstawowymi źródłami informacji 
wykorzystywanymi do przeprowadzenia 
analizy są autorskie narzędzia 
Zarządzającego inwestycjami, ankiety, 
kwestionariusze dot. ESG, informacje 
dostępne publicznie, oficjalne dokumenty 
dot. sekurytyzacji oraz badania 
podmiotów zewnętrznych, 

 


