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Schroders 

Η Schroders είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου του κόσμου με περισσότερα 
από 200 έτη εμπειρίας. Ιδρύθηκε το 1804 από την οικογένεια Schroders, η οποία σήμερα διατηρεί το 47,93% 
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας.

Στη Schroders, η διαχείριση κεφαλαίων αποτελεί την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία 
χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη εστίαση, ολοκληρωμένη έρευνα και ισχυρή διαχείριση κινδύνων.  
Οι στόχοι της βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτούς των πελατών της, για τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας. Οι 10 στρατηγικές δυνατότητες που διαθέτουν, τους καθιστά ικανούς να 
διαχειριστούν κάθε πελάτη διαφορετικά ανάλογα με τις ανάγκες του, καθώς προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία 
επενδυτικών λύσεων και όχι απλά, προϊόντα. 

Η Schroders έχει κάνει διαρθρωτικές αλλαγές και προσπαθεί συνεχώς να επιδιώξει βιωσιμότητα, παραγωγή 
alpha και να προσφέρει λύσεις εναλλακτικών επενδύσεων.
Διαχειρίζεται €469,5 δισ. και απασχολεί πάνω από 5.000 ταλαντούχα άτομα σε όλο τον κόσμο, τα οποία 
εργάζονται σε 32 διαφορετικές χώρες. 

Η νέα τους συνεργασία με τη Lloyds Bank με την επωνυμία «Schroders Personal Wealth», προσφέρει 
υπηρεσίες εξατομικευμένου οικονομικού σχεδιασμού σε επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

10 στρατηγικές δυνατότητες 

Οι στρατηγικές τους ικανότητες τους επιτρέπουν να βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των επενδυτικών
τους ομάδων για να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα ανταλλάσσει
γνώσεις, αλλά είναι ελεύθερη να καινοτομεί, να ερευνά και να επενδύει με βεβαιότητα.

Η σειρά προϊόντων και οι τομείς επενδύσεών μας

1Πηγή: Schroders, στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Βάσει κατοικίας πελάτη.
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