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Παράρτημα 

Άρθρο 8 Αμοιβαία Κεφάλαια 

Επιμέρους 
αμοιβαίο 
κεφάλαιο 

Προηγούμενος επενδυτικός στόχος και 
πολιτική 

Βελτιωμένος επενδυτικός στόχος και πολιτική 
και κριτήρια βιωσιμότητας 

Euro Corporate 
Bond 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του δείκτη ICE BofA Merrill Lynch Euro 
Corporate μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών, επενδύοντας σε τίτλους σταθερού 
και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από 
εταιρείες παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται 
σε ευρώ και εκδίδονται από κυβερνήσεις, 
κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς 
οργανισμούς και εταιρείες παγκοσμίως. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 30% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
κρατικά ομόλογα, 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια και 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα, καθώς και έως 
10% του ενεργητικού του σε υπό 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη 
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate 
μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα 
τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από εταιρείες 
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται ή αντισταθμίζονται σε ευρώ και 
εκδίδονται από εταιρείες και άλλους μη κρατικούς 
εκδότες ομολόγων, κυβερνήσεις, κρατικούς 
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες 
παγκοσμίως. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 30% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως 
μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα 
ομόλογα με αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες 
αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα 
χωρίς αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε κρατικά 
ομόλογα, 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα 
ενυπόθηκα δάνεια και 

- έως 20% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα 
ομόλογα, καθώς και έως 10% του ενεργητικού 
του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
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αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε παράγωγα για την επίτευξη 
έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες 
θέσεις στα υποκείμενα στοιχεία των εν 
λόγω παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με 
στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, 
τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη ICE Bank of America Merrill Lynch Euro 
Corporate, με βάση το σύστημα αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Η στρατηγική αποσκοπεί στον εντοπισμό εκδοτών 
που επιδεικνύουν καλά ή βελτιούμενα 
διαπιστευτήρια βιωσιμότητας, καθώς και των 
εκδοτών που συνεπάγονται υψηλό περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό κόστος. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει: 

• Τον αποκλεισμό εκδοτών που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι ασκούν 
δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν 
σημαντικά το κλίμα και συνεπάγονται 
αδικαιολόγητο κοινωνικό κόστος.  

• Την ένταξη εκδοτών που επιδεικνύουν 
σταθερή και βελτιούμενη πορεία 
βιωσιμότητας και εκδοτών που επιδεικνύουν 
χρηστή διακυβέρνηση με βάση τη 
μεθοδολογία αξιολόγησης της βιωσιμότητας 
του Διαχειριστή Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες προκειμένου να 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με χαμηλότερη ένταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υπεύθυνη 
κοινωνική συμπεριφορά που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη υπεραπόδοσης 
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(alpha).  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία και οι 
έρευνες του Διαχειριστή Επενδύσεων, έρευνες 
τρίτων, εκθέσεις ΜΚΟ και δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
διενεργεί επίσης αναλύσεις δημόσια διαθέσιμων 
πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες, 
καθώς και πληροφοριών που παρέχονται στις 
εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και άλλο 
σχετικό υλικό των εταιρειών. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
επενδυτικού βαθμού, των τίτλων δημόσιου 
χρέους που εκδίδονται από ανεπτυγμένες 
χώρες και των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης, των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες, των 
μετοχών που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες 
που εδρεύουν σε αναδυόμενες χώρες και των 
μετοχών που εκδίδονται από μικρές και 
μεσαίες εταιρείες, τα οποία περιλαμβάνονται 
στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου 
αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων 
βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής της 
αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες 
είναι εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή 
αξία κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις 
ευρώ και μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των 
οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 
10 δις ευρώ. 

Euro Equity  Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI European Monetary Union (Net TR) 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI European 
Monetary Union (Net TR) μετά την αφαίρεση των 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/d
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/d
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/d
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μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες 
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Νομισματική Ένωση. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον το 75% του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών οι 
οποίες έχουν συσταθεί στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε 
χώρες που έχουν νόμισμα το ευρώ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες που 
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Ένωση. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον το 
75% του ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών οι οποίες 
έχουν συσταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών σε χώρες που έχουν νόμισμα το ευρώ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI European Monetary Union (Net TR), με 
βάση το σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται τα αποκλειστικά εργαλεία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders και 
δεδομένα τρίτων.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζονται 
από ποσοτικές αναλύσεις που διενεργούνται με τη 
χρήση εσωτερικών εργαλείων ανάλυσης 
δεδομένων ΠΚΔ της Schroders. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων αξιολογεί την περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδραση μιας εταιρείας, καθώς και τις 
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πρακτικές διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων προβαίνει σε δικές του έρευνες και 
αναλύσεις προτού αποφασίσει αν μια εταιρεία 
είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
με βάση το γενικό προφίλ βιωσιμότητάς της. Τα 
αποκλειστικά εργαλεία θα παρέχουν βασικά 
στοιχεία για τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο 
οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο πληρούν τα διαπιστευτήρια 
βιωσιμότητας που περιγράφονται παραπάνω. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
[https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/ OR 
[Fund specific website]]. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

• το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

• το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ.  
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European 
Dividend 
Maximiser 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει εισόδημα της τάξης του 7% 
ετησίως επενδύοντας σε μετοχές ή τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. Η επίτευξη αυτού του στόχου 
δεν είναι εγγυημένη και θα μπορούσε να 
αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της 
αγοράς. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές ή τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών, οι οποίες επιλέγονται με βάση 
τις προοπτικές αύξησης του εισοδήματος 
και του κεφαλαίου τους. Για να ενισχύσει 
την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων προβαίνει στην 
επιλεκτική πώληση βραχυπρόθεσμων 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί 
μεμονωμένων τίτλων που κατέχει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να 
παράγει επιπλέον εισόδημα συνάπτοντας 
συμφωνίες τιμών «άσκησης» πάνω από τις 
οποίες πωλείται η δυνητική αύξηση 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
εισόδημα της τάξης του 7% ετησίως επενδύοντας 
σε μετοχές ή τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ευρωπαϊκών εταιρειών. Η επίτευξη αυτού του 
στόχου δεν είναι εγγυημένη και θα μπορούσε να 
αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές ή 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών, οι οποίες επιλέγονται με βάση τις 
προοπτικές αύξησης του εισοδήματος και του 
κεφαλαίου τους. Για να ενισχύσει την απόδοση του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
προβαίνει στην επιλεκτική πώληση 
βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς επί μεμονωμένων τίτλων που κατέχει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να παράγει 
επιπλέον εισόδημα συνάπτοντας συμφωνίες τιμών 
«άσκησης» πάνω από τις οποίες πωλείται η 
δυνητική αύξηση κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί χαμηλότερη 
έκθεση στον άνθρακα από εκείνη του δείκτη MSCI 
Europe (Net TR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης 
του Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα υπόκεινται σε αναλύσεις που σχετίζονται 
με τις μεμονωμένες συνολικές εκπομπές άνθρακα 
των πεδίων εφαρμογής 1 και 2 των εταιρειών. Στις 
πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη 
διενέργεια των αναλύσεων περιλαμβάνονται τα 
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αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα τρίτων.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζονται 
από ποσοτικές αναλύσεις που διενεργούνται με τη 
χρήση εσωτερικών εργαλείων ανάλυσης 
δεδομένων ΠΚΔ της Schroders. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων αξιολογεί την περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδραση μιας εταιρείας, καθώς και τις 
πρακτικές διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων προβαίνει σε δικές του έρευνες και 
αναλύσεις προτού αποφασίσει αν μια εταιρεία 
είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
με βάση το γενικό προφίλ βιωσιμότητάς της. Τα 
αποκλειστικά εργαλεία θα παρέχουν βασικά 
στοιχεία για τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο 
οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο πληρούν τα διαπιστευτήρια 
βιωσιμότητας που περιγράφονται παραπάνω. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
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απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

European Large 
Cap 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI Europe (Net TR) μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές μεγάλων 
ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών μεγάλου μεγέθους. Πρόκειται 
για εταιρείες οι οποίες, κατά τον χρόνο της 
αγοράς, θεωρούνται ότι κατατάσσονται 
στο ανώτατο 80% με βάση την 
κεφαλαιοποίηση αγοράς της ευρωπαϊκής 
αγοράς μετοχών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI Europe 
(Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών μεγάλου μεγέθους. Πρόκειται για 
εταιρείες οι οποίες, κατά τον χρόνο της αγοράς, 
θεωρούνται ότι κατατάσσονται στο ανώτατο 80% 
με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς της 
ευρωπαϊκής αγοράς μετοχών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί χαμηλότερη 
έκθεση στον άνθρακα από εκείνη του δείκτη MSCI 
Europe (Net TR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης 
του Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  
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μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα υπόκεινται σε αναλύσεις που σχετίζονται 
με τις μεμονωμένες συνολικές εκπομπές άνθρακα 
των πεδίων εφαρμογής 1 και 2 των εταιρειών. Στις 
πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη 
διενέργεια των αναλύσεων περιλαμβάνονται τα 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα τρίτων.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζονται 
από ποσοτικές αναλύσεις που διενεργούνται με τη 
χρήση εσωτερικών εργαλείων ανάλυσης 
δεδομένων ΠΚΔ της Schroders. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων αξιολογεί την περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδραση μιας εταιρείας, καθώς και τις 
πρακτικές διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων προβαίνει σε δικές του έρευνες και 
αναλύσεις προτού αποφασίσει αν μια εταιρεία 
είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
με βάση το γενικό προφίλ βιωσιμότητάς της. Τα 
αποκλειστικά εργαλεία θα παρέχουν βασικά 
στοιχεία για τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο 
οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο πληρούν τα διαπιστευτήρια 
βιωσιμότητας που περιγράφονται παραπάνω. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ.  

European Special 
Situations 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI Europe (Net TR) μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει σε ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο 
τίτλων ειδικών καταστάσεων. Κατά την 
άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
ειδικές καταστάσεις είναι εταιρείες των 
οποίων οι μελλοντικές προοπτικές δεν 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στις 
αποτιμήσεις τους.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI Europe 
(Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει σε ένα 
επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ειδικών 
καταστάσεων. Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, ειδικές καταστάσεις είναι εταιρείες 
των οποίων οι μελλοντικές προοπτικές δεν 
αντικατοπτρίζονται πλήρως στις αποτιμήσεις 
τους.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI Europe Net TR, με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
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μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Οι εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο 
αναμένεται να επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους 
προς τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών, 
εργαζομένων, προμηθευτών και ρυθμιστικών 
αρχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εκείνες 
τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δίκαια τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και έχουν χρηστή 
διακυβέρνηση.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
διενεργεί δικούς του ελέγχους δέουσας επιμέλειας 
σε σχέση με κάθε δυνητική συμμετοχή, καθώς και, 
όπου είναι εφικτό, πραγματοποιεί συναντήσεις με 
την ανώτερη διοίκηση.  

Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζονται από ποσοτικές 
αναλύσεις που διενεργούνται με εσωτερικά 
εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της 
Schroders. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για τη 
μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πληρούν τα 
διαπιστευτήρια βιωσιμότητας που περιγράφονται 
παραπάνω. Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων 
είναι να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 75% των 
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μεμονωμένων συμμετοχών του αμοιβαίου 
κεφαλαίου έχει θετικό πρόσημο βιωσιμότητας σε 
σχέση με τον δείκτη που αναφέρεται στην 
επενδυτική πολιτική. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, οι οποίες εκδίδονται από 
ευρωπαϊκές εταιρείες. 

European 
Sustainable 
Equity 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI Europe (Net TR) μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, η 
αναγνώριση της ευθύνης της προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, είναι καλύτερα 
τοποθετημένες για να διατηρήσουν την 
ανάπτυξη και τις αποδόσεις τους 
μακροπρόθεσμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI Europe 
(Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI Europe (Net TR), με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
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και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με 
στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζονται 
από ποσοτικές αναλύσεις που διενεργούνται με 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας και ανάλυσης δεδομένων ΠΚΔ της 
Schroders Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί 
την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση μιας 
εταιρείας, καθώς και τις πρακτικές διακυβέρνησης, 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εργαλεία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων προβαίνει σε δικές του 
έρευνες και αναλύσεις προτού αποφασίσει αν μια 
εταιρεία είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, με βάση το γενικό προφίλ βιωσιμότητάς 
της. Τα αποκλειστικά εργαλεία θα παρέχουν 
βασικά στοιχεία για τη μέτρηση του τρόπου με τον 
οποίο οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο πληρούν τα διαπιστευτήρια 
βιωσιμότητας που περιγράφονται παραπάνω. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
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από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, οι οποίες εκδίδονται από 
ευρωπαϊκές εταιρείες. 

Global Climate 
Change Equity 

Επενδυτικός στόχος 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας 
σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες, 
κατά τη γνώμη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, θα επωφεληθούν από τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
προσαρμογή ή τον περιορισμό του 
αντίκτυπου της παγκόσμιας κλιματικής 
αλλαγής. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι οι 
εταιρείες οι οποίες αναγνωρίζουν τους 
κινδύνους και αντιμετωπίζουν εγκαίρως 
τις προκλήσεις ή οι οποίες αποτελούν 
μέρος της λύσης των προβλημάτων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, 
τελικά θα ωφεληθούν από τη 
μακροπρόθεσμη διαρθρωτική ανάπτυξη η 
οποία είναι υποτιμημένη από την αγορά. 
Αναμένουμε ότι οι εταιρείες αυτές θα 
σημειώσουν υψηλότερες επιδόσεις όταν η 
αγορά αναγνωρίσει αυτή την ισχυρότερη 
δυναμική αύξησης των κερδών. 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως οι οποίες, κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, θα ωφεληθούν από τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη ή να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερο γενικό 
επίπεδο αποφυγής εκπομπών έναντι του δείκτη 
MSCI World (Net TR), με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

investor/gfc.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Κατά την αξιολόγηση της σημασίας της κλιματικής 
αλλαγής στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές 
προοπτικές μιας εταιρείας, η εταιρεία αξιολογείται 
σε σχέση με μια σειρά παραγόντων όπως, 
ενδεικτικά:  

Αν μια εταιρεία έχει σημαντική άμεση έκθεση του 
κλάδου στις τάσεις της κλιματικής αλλαγής 
(περιορισμός - μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου μέσω ενεργειακής απόδοσης, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρότερων 
οχημάτων, ή προσαρμογή - εκείνες που 
προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής όπως, για παράδειγμα, λειψυδρία, 
πλημμύρες παραθαλάσσιων περιοχών, θέματα 
υγείας στην κοινότητα ή διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων ζητημάτων). 

Η αναλογία των επιχειρηματικών τομέων που 
ενδέχεται να έχουν έκθεση στις τάσεις της 
κλιματικής αλλαγής. 

Αν μια εταιρεία έχει σημαντικές δαπάνες για 
επενδύσεις και έρευνα και ανάπτυξη που 
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σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλότερης κατανάλωσης άνθρακα. 

Ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που λαμβάνει 
υπόψη τους φυσικούς κινδύνους και τους 
κινδύνους μετάβασης που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή. 

Η επίδραση του αυξανόμενου κόστους του 
άνθρακα στην εταιρεία στο πλαίσιο του κλάδου 
και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντός της. 

Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα 
αποφασίζει κατά περίπτωση αν μια εταιρεία είναι 
επιλέξιμη προς ένταξη στο επενδυτικό φάσμα του 
αμοιβαίου κεφαλαίου, με βάση αυτή την 
αξιολόγηση. Επιπλέον, η ανάλυση ΠΚΔ του 
Διαχειριστή Επενδύσεων έχει ως στόχο την 
αξιολόγηση της ουσιαστικότητας και της 
επίδρασης μιας σειράς παραγόντων ΠΚΔ στη 
βιωσιμότητα της μελλοντικής αύξησης των κερδών 
και ως πιθανών παραγόντων κινδύνου που 
μπορούν να επηρεάσουν την αποτίμηση μιας 
εταιρείας. Η απόφαση του Διαχειριστή 
Επενδύσεων θα εστιάζει στις αξιολογήσεις στους 
τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τη 
συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα της 
εν λόγω εταιρείας.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί τη δική του 
ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται από 
τις εταιρείες, καθώς και πληροφοριών που 
παρέχονται στις εκθέσεις βιωσιμότητας των 
εταιρειών και άλλο σχετικό υλικό των εταιρειών. Η 
έρευνα αντλεί πληροφορίες από μια ευρεία 
ποικιλία δημόσια διαθέσιμων εταιρικών 
πληροφοριών και συναντήσεις με τις εταιρείες, 
αναφορές χρηματιστών και αποτελέσματα φορέων 
του κλάδου, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, νομοθετών, συμβούλων, ΜΚΟ 
και ακαδημαϊκών. Έρευνες τρίτων 
χρησιμοποιούνται επικουρικά και, γενικά, 
παρέχουν μια πηγή αμφισβήτησης ή επικύρωσης 
της προσωπικής γνώμης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων.  

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
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επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Global Credit 
Income 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται 
από κυβερνήσεις και εταιρείες 
παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου 
κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των 
ζημιών σε πτωτικές αγορές. Ο περιορισμός 
των ζημιών δεν είναι εγγυημένος. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου επενδυτικού 
βαθμού και υψηλής απόδοσης, οι οποίοι 
εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς 
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και 
εταιρείες παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών 
αναδυόμενων αγορών.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια, 

- έως 10% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα 
(συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων) και 

- έως 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι 
ο περιορισμός των ζημιών 
διαφοροποιώντας την κατανομή του 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου 
εκτός τομέων της αγοράς που έχουν 
προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για 
σημαντική αρνητική απόδοση. 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες 
παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι ο περιορισμός των ζημιών σε πτωτικές 
αγορές. Ο περιορισμός των ζημιών δεν είναι 
εγγυημένος. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 
επενδυτικού βαθμού και υψηλής απόδοσης, οι 
οποίοι εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς 
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων χωρών 
αναδυόμενων αγορών.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως 
μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα 
ομόλογα με αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες 
αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα 
χωρίς αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα 
ενυπόθηκα δάνεια, 

- έως 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα 
ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων) και 

- έως 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά 
κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

Στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι ο 
περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την 
κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου εκτός τομέων της αγοράς που έχουν 
προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική 
αρνητική απόδοση. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει 
μετρητά. 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, δικαιώματα αγοράς και 
επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα, αναλαμβάνοντας 
θετικές και αρνητικές θέσεις, με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα, αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές 
θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury 
A+ to B- USD Hedged, με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Κριτήρια βιωσιμότητας  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. 

Η στρατηγική αποσκοπεί στον εντοπισμό εκδοτών 
που επιδεικνύουν καλά ή βελτιούμενα 
διαπιστευτήρια βιωσιμότητας, καθώς και των 
εκδοτών που συνεπάγονται υψηλό περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό κόστος. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει: 

• Τον αποκλεισμό εκδοτών που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι ασκούν 
δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν 
σημαντικά το κλίμα και συνεπάγονται 
αδικαιολόγητο κοινωνικό κόστος.  

• Την ένταξη εκδοτών που επιδεικνύουν σταθερή 
και βελτιούμενη πορεία βιωσιμότητας και 
εκδοτών που επιδεικνύουν χρηστή 
διακυβέρνηση με βάση τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες προκειμένου να 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με χαμηλότερη ένταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υπεύθυνη 
κοινωνική συμπεριφορά που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη υπεραπόδοσης 
(alpha).  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία και οι 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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έρευνες του Διαχειριστή Επενδύσεων, έρευνες 
τρίτων, εκθέσεις ΜΚΟ και δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
διενεργεί επίσης αναλύσεις δημόσια διαθέσιμων 
πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες, 
καθώς και πληροφοριών που παρέχονται στις 
εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και άλλο 
σχετικό υλικό των εταιρειών.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
επενδυτικού βαθμού, των τίτλων δημόσιου 
χρέους που εκδίδονται από ανεπτυγμένες 
χώρες και των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης, των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες, των 
μετοχών που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες 
που εδρεύουν σε αναδυόμενες χώρες και των 
μετοχών που εκδίδονται από μικρές και 
μεσαίες εταιρείες, 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

Global Credit 
Income Short 
Duration  

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
επενδύοντας σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται 
από κυβερνήσεις και εταιρείες 
παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου 
κεφαλαίου είναι η μείωση του κινδύνου 
επιτοκίου (όπως καθορίζεται με βάση τη 
διάρκεια) εστιάζοντας σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου με 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες 
παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου 
είναι η μείωση του κινδύνου επιτοκίου (όπως 
καθορίζεται με βάση τη διάρκεια) εστιάζοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου με 
διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων ετών. 
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διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων ετών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου επενδυτικού 
βαθμού και υψηλής απόδοσης, οι οποίοι 
εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς 
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και 
εταιρείες παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών 
αναδυόμενων αγορών. Η στρατηγική του 
αμοιβαίου κεφαλαίου θα έχει συνολική 
διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων ετών, 
αλλά αυτό δεν εμποδίζει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο να επενδύει σε τίτλους με 
διάρκεια άνω των τεσσάρων ετών. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η 
στρατηγική της σύντομης διάρκειας θα 
περιορίσει το συνολικό επίπεδο κινδύνου 
επιτοκίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια, 

- έως 10% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα 
(συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων) και 

- έως 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει 
επίσης να περιορίσει τις ζημίες 
διαφοροποιώντας την κατανομή του 
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου 
εκτός τομέων της αγοράς που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σημαντικών 
αρνητικών αποδόσεων ή κίνδυνο αρχικού 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 
επενδυτικού βαθμού και υψηλής απόδοσης, οι 
οποίοι εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς 
φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων χωρών 
αναδυόμενων αγορών. Η στρατηγική του 
αμοιβαίου κεφαλαίου θα έχει συνολική διάρκεια 
μικρότερη των τεσσάρων ετών, αλλά αυτό δεν 
εμποδίζει το αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύει σε 
τίτλους με διάρκεια άνω των τεσσάρων ετών. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η 
στρατηγική της σύντομης διάρκειας θα περιορίσει 
το συνολικό επίπεδο κινδύνου επιτοκίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως 
μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα 
ομόλογα με αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες 
αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα 
χωρίς αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα 
ενυπόθηκα δάνεια, 

- έως 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα 
ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολόγων) και 

- έως 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά 
κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει επίσης να 
περιορίσει τις ζημίες διαφοροποιώντας την 
κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου εκτός τομέων της αγοράς που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σημαντικών 
αρνητικών αποδόσεων ή κίνδυνο αρχικού 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει 
μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα, αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές 
θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
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στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, δικαιώματα αγοράς και 
επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα, αναλαμβάνοντας 
θετικές και αρνητικές θέσεις, με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR 
ex-Treasury A+ to B- EUR hedged, με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών που παρατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Η στρατηγική αποσκοπεί στον εντοπισμό εκδοτών 
που επιδεικνύουν καλά ή βελτιούμενα 
διαπιστευτήρια βιωσιμότητας, καθώς και των 
εκδοτών που συνεπάγονται υψηλό περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό κόστος. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει: 

• Τον αποκλεισμό εκδοτών που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι ασκούν 
δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν 
σημαντικά το κλίμα και συνεπάγονται 
αδικαιολόγητο κοινωνικό κόστος.  

• Την ένταξη εκδοτών που επιδεικνύουν σταθερή 
και βελτιούμενη πορεία βιωσιμότητας και 
εκδοτών που επιδεικνύουν χρηστή 
διακυβέρνηση με βάση τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες προκειμένου να 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με χαμηλότερη ένταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υπεύθυνη 
κοινωνική συμπεριφορά που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη υπεραπόδοσης 
(alpha).  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία και οι 
έρευνες του Διαχειριστή Επενδύσεων, έρευνες 
τρίτων, εκθέσεις ΜΚΟ και δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
διενεργεί επίσης αναλύσεις δημόσια διαθέσιμων 
πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες, 
καθώς και πληροφοριών που παρέχονται στις 
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εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και άλλο 
σχετικό υλικό των εταιρειών.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
επενδυτικού βαθμού, των τίτλων δημόσιου 
χρέους που εκδίδονται από ανεπτυγμένες 
χώρες και των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης, των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες, των 
μετοχών που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες 
που εδρεύουν σε αναδυόμενες χώρες και των 
μετοχών που εκδίδονται από μικρές και 
μεσαίες εταιρείες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

Global 
Sustainable 
Convertible Bond 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας 
σε μετατρέψιμα ομόλογα που εκδίδονται 
από εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο 
φάσμα μετατρέψιμων τίτλων που 
εκδίδονται από εταιρείες παγκοσμίως. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε μετοχές και τίτλους που 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετατρέψιμα 
ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες 
παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα 
διαφοροποιημένο φάσμα μετατρέψιμων τίτλων 
που εκδίδονται από εταιρείες παγκοσμίως. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών παγκοσμίως.  

Τα μετατρέψιμα ομόλογα είναι συνήθως εταιρικά 
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συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Τα μετατρέψιμα ομόλογα είναι συνήθως 
εταιρικά ομόλογα τα οποία μπορούν να 
μετατραπούν σε μετοχές σε συγκεκριμένη 
τιμή. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής 
πιστεύει ότι οι επενδυτές μπορούν να 
αποκτήσουν έκθεση στις παγκόσμιες 
αγορές μετοχών, με τα αμυντικά 
πλεονεκτήματα και λιγότερο μεταβλητά 
χαρακτηριστικά μιας επένδυσης σε 
ομόλογα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει 
άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη Standard & 
Poor's ή ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας για τα ομόλογα με αξιολόγηση 
και τις συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

ομόλογα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε 
μετοχές σε συγκεκριμένη τιμή. Ως εκ τούτου, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι οι 
επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση στις 
παγκόσμιες αγορές μετοχών, με τα αμυντικά 
πλεονεκτήματα και λιγότερο μεταβλητά 
χαρακτηριστικά μιας επένδυσης σε ομόλογα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 
50% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κατώτερη 
του επενδυτικού βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της Schroders για τα 
ομόλογα χωρίς αξιολόγηση). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Thomson Reuters Global, με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια 
προσέγγιση «βέλτιστη στη κατηγορία της», στην 
οποία μια εταιρεία βαθμολογείται με βάση 
διάφορα κριτήρια ΠΚΔ χρησιμοποιώντας ένα 
αποκλειστικό εργαλείο.  

Οι εταιρείες με ελάχιστη βαθμολογία 20% 
αποκλείονται.  

Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
κατανέμονται κυρίως σε εταιρείες με βαθμολογίες 
ΠΚΔ εντός των πεμπτημορίων 60% έως 100%, 
εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για την 
ένταξη εταιρειών που δεν εμπίπτουν σε αυτά τα 
πεμπτημόρια. Τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας 
μιας εταιρείας μπορεί επίσης να επηρεάζουν το 
μέγεθος των θέσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Οι προαναφερόμενες μετρήσεις έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν ότι η γενική βαθμολογία ΠΚΔ του 
χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 
άνω του 50% ανά πάσα στιγμή.  

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετατρέψιμους τίτλους 
που εκδίδονται από εταιρείες παγκοσμίως. 
Ωστόσο, το φάσμα (αποκλειστικά για τους σκοπούς 
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αυτής της αξιολόγησης) δεν θα περιλαμβάνει 
χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από εκδότες 
του δημοσίου ή του οιονεί δημοσίου. 

Global Multi 
Credit 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged μετά την 
αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών 
έως πέντε ετών, επενδύοντας σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου επενδυτικού 
βαθμού ή με αξιολόγηση κατώτερη του 
επενδυτικού βαθμού (όπως μετράται από 
τη Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας) 
που εκδίδονται από κυβερνήσεις, 
κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς 
οργανισμούς και εταιρείες παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών 
αναδυόμενων αγορών.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

-  άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
ενυπόθηκα δάνεια και 

-  έως 30% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα, καθώς και έως 
10% του ενεργητικού του σε υπό 
αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Bloomberg 
Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD 
Hedged μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε 
τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 
επενδυτικού βαθμού ή με αξιολόγηση κατώτερη 
του επενδυτικού βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας) που εκδίδονται από κυβερνήσεις, 
κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και 
εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 
χωρών αναδυόμενων αγορών.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

-  άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως 
μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα 
ομόλογα με αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες 
αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα 
χωρίς αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και ενυπόθηκα 
δάνεια και 

-  έως 30% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα 
ομόλογα, καθώς και έως 10% του ενεργητικού 
του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα 
(CoCos). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει 
σε παράγωγα για την επίτευξη έκθεσης σε 
καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις στα υποκείμενα 
στοιχεία των εν λόγω παραγώγων. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με 
στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη 
μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
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κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε παράγωγα για την επίτευξη 
έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες 
θέσεις στα υποκείμενα στοιχεία των εν 
λόγω παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με 
στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, 
τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged, με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών που παρατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο.  

Η στρατηγική αποσκοπεί στον εντοπισμό εκδοτών 
που επιδεικνύουν καλά ή βελτιούμενα 
διαπιστευτήρια βιωσιμότητας, καθώς και των 
εκδοτών που συνεπάγονται υψηλό περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό κόστος. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει: 

• Τον αποκλεισμό εκδοτών που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων κρίνει ότι ασκούν δραστηριότητες 
οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το κλίμα και 
συνεπάγονται αδικαιολόγητο κοινωνικό 
κόστος.  

• Την ένταξη εκδοτών που επιδεικνύουν σταθερή 
και βελτιούμενη πορεία βιωσιμότητας και 
εκδοτών που επιδεικνύουν χρηστή 
διακυβέρνηση με βάση τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες προκειμένου να 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με χαμηλότερη ένταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υπεύθυνη 
κοινωνική συμπεριφορά που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη υπεραπόδοσης 
(alpha).  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία και οι 
έρευνες του Διαχειριστή Επενδύσεων, έρευνες 
τρίτων, εκθέσεις ΜΚΟ και δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
διενεργεί επίσης αναλύσεις δημόσια διαθέσιμων 
πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες, 
καθώς και πληροφοριών που παρέχονται στις 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και άλλο 
σχετικό υλικό των εταιρειών. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
επενδυτικού βαθμού, των τίτλων δημόσιου 
χρέους που εκδίδονται από ανεπτυγμένες 
χώρες και των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης, των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες, των 
μετοχών που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες 
που εδρεύουν σε αναδυόμενες χώρες και των 
μετοχών που εκδίδονται από μικρές και 
μεσαίες εταιρείες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

Global 
Sustainable 
Growth 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας 
σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI AC World (Net TR), με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
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παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, η 
αναγνώριση της ευθύνης της προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, είναι καλύτερα 
τοποθετημένες για να διατηρήσουν την 
ανάπτυξη και τις αποδόσεις τους 
μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων πιστεύει ότι, σε συνδυασμό 
με άλλους συντελεστές ανάπτυξης, αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε πιο δυναμική 
αύξηση των κερδών, η οποία συχνά 
υποτιμάται από την αγορά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Οι εταιρείες αξιολογούνται και βαθμολογούνται με 
βάση ένα σύνολο ερωτήσεων που καλύπτουν 
θέματα όπως ο σεβασμός του περιβάλλοντος, η 
δίκαιη και ίση μεταχείριση εργαζομένων, 
προμηθευτών και πελατών, η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, η κατανομή κεφαλαίων και η 
διακυβέρνηση.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αποφασίζει κατά 
περίπτωση αν μια εταιρεία είναι επιλέξιμη για 
ένταξη στο επενδυτικό φάσμα, λαμβάνοντας 
υπόψη αυτές τις αξιολογήσεις. Παρόλο που όλες οι 
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εταιρείες αξιολογούνται βάσει όλων των 
ερωτήσεων, η απόφαση του Διαχειριστή 
Επενδύσεων θα επικεντρώνεται σε εκείνους τους 
τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τη 
συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα της 
εν λόγω εταιρείας. Σε αυτούς τους τομείς, η 
εταιρεία θα πρέπει να αξιολογείται γενικά ως 
τουλάχιστον «εύρωστη» προκειμένου να ενταχθεί 
στο επενδυτικό φάσμα. Ακολούθως, η 
επιλεξιμότητα κάθε εταιρείας που περιλαμβάνεται 
στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου 
επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders, 
έρευνες τρίτων, μη συμβατικά δεδομένα που 
αντλούνται από την Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων 
(Data Insights Unit) της εταιρείας μας, εκθέσεις 
ΜΚΟ και δίκτυα εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων προβαίνει επίσης σε ενδελεχείς 
ελέγχους των εκθέσεων βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλων γνωστοποιήσεων, οι οποίοι 
μπορεί να συμπληρώνονται από άμεση 
συνεργασία με την εταιρεία στη διάρκεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Japanese Equity Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών, 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές ιαπωνικών 
εταιρειών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Tokyo Stock 
Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) μετά την 
αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών έως 
πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ιαπωνικών εταιρειών. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
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αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ιαπωνικών 
εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

τίτλους που συνδέονται με μετοχές ιαπωνικών 
εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Το επενδυτικό φάσμα αξιολογείται 
χρησιμοποιώντας μια σειρά αποκλειστικών 
εργαλείων, καθώς και εξωτερικές υπηρεσίες 
αξιολόγησης. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί ελέγχους 
δέουσας επιμέλειας σε σχέση με κάθε δυνητική 
συμμετοχή, καθώς και συναντήσεις με τη διοίκηση, 
και αξιολογεί το σχετικό με τη διακυβέρνηση, το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ της 
εταιρείας στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
παραγόντων. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται 
από ποσοτικές αναλύσεις που παρέχουν τα 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας της Schroders, τα οποία αποτελούν 
βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του τρόπου με 
τον οποίο υφιστάμενες και δυνητικές επενδύσεις 
του χαρτοφυλακίου πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες που υστερούν 
έναντι των κριτηρίων βιωσιμότητας της εταιρείας 
μας ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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επιλέξιμες εάν, ως αποτέλεσμα των αποκλειστικών 
αναλύσεων και της συνεχούς συνεργασίας με τη 
διοίκηση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι η 
εταιρεία θα πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητάς μας 
εντός ενός ρεαλιστικού χρονικού ορίζοντα. 

Μια εταιρεία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη για 
το αμοιβαίο κεφάλαιο, αναμένεται να επιδεικνύει 
τη δέσμευσή της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της, 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών, 
εργαζομένων, προμηθευτών, μετόχων και 
ρυθμιστικών αρχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
επιλέγει εταιρείες των οποίων οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες επιδεικνύουν χρηστή 
διακυβέρνηση και αποκοπούν στην ίση 
μεταχείριση των ενδιαφερόμενων μερών. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

QEP Global ESG Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του δείκτη MSCI AC World (Net TR) 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη 
MSCI AC World (Net TR) μετά την αφαίρεση των 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε 
εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
«Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι 
ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη 
για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η 
ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας 
δείκτες, όπως η κερδοφορία, η 
σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία και η 
διακυβέρνηση μιας εταιρείας. Επίσης, οι 
εταιρείες θα αξιολογούνται με βάση την 
περιβαλλοντική και κοινωνική τους 
επίδραση, καθώς και σύμφωνα με την ισχύ 
της εταιρικής τους διακυβέρνησης. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και 
τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και 
«Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας 
δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και 
τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι 
υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η 
κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική 
ευρωστία και η διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI AC World (Net TR), με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
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άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
υποκείμενων μέτρων σύγκρισης. Στη συνέχεια, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα αποφασίζει αν μια 
εταιρεία είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, με βάση το προφίλ βιωσιμότητάς της. 
Τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας μιας εταιρείας 
μπορεί επίσης να επηρεάζουν το μέγεθος των 
θέσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο για τους 
μετόχους, την επιχειρηματική εποπτεία, τον 
λογιστικό κίνδυνο και τη μερισματική πολιτική. Οι 
περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν 
κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή παράλληλα με τις ευρύτερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ευκαιρίες. Τα 
κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνουν τομείς όπως η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ασφάλεια, η 
ευημερία των εργαζομένων, η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και το απόρρητο των 
δεδομένων.  

Στις κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνονται 
θεμελιώδη λογιστικά στοιχεία, τα αποκλειστικά 
εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της 
Schroders και δεδομένα ΠΚΔ τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
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από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

QEP Global ESG ex 
Fossil Fuels 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI AC World ex Energy (Net TR) μετά την 
αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών 
έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών παγκοσμίως, εξαιρουμένων 
εταιρειών που αντλούν έσοδα από ορυκτά 
καύσιμα και εταιρειών με αποθέματα 
ορυκτών καυσίμων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως, εξαιρουμένων εταιρειών που 
αντλούν έσοδα από ορυκτά καύσιμα 
(όπως, ενδεικτικά, από την παραγωγή, τη 
διύλιση και τη μεταφορά ορυκτών 
καυσίμων) και εταιρειών με αποθέματα 
ορυκτών καυσίμων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε 
εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
«Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι 
ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη 
για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η 
ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας 
δείκτες, όπως η κερδοφορία, η 
σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία και η 
διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, η 
περιβαλλοντική απόδοση, τα πρότυπα 
εργασίας ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI AC World 
ex Energy (Net TR) μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, εξαιρουμένων εταιρειών 
που αντλούν έσοδα από ορυκτά καύσιμα και 
εταιρειών με αποθέματα ορυκτών καυσίμων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και 
τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως, εξαιρουμένων εταιρειών που 
αντλούν έσοδα από ορυκτά καύσιμα (όπως, 
ενδεικτικά, από την παραγωγή, τη διύλιση και τη 
μεταφορά ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή 
ενέργειας) και εταιρειών με αποθέματα ορυκτών 
καυσίμων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και 
«Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας 
δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και 
τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι 
υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η 
κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική 
ευρωστία και η διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI AC World ex Energy (Net TR), με βάση 
το σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc, και περιλαμβάνουν εταιρείες που 
αντλούν έσοδα από ορυκτά καύσιμα. 
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τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό 
φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη 
διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος 
υποκείμενων μέτρων σύγκρισης. Στη συνέχεια, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων θα αποφασίζει αν μια 
εταιρεία είναι επιλέξιμη για ένταξη στο αμοιβαίο 
κεφάλαιο, με βάση το προφίλ βιωσιμότητάς της. 
Τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας μιας εταιρείας 
μπορεί επίσης να επηρεάζουν το μέγεθος των 
θέσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο για τους 
μετόχους, την επιχειρηματική εποπτεία, τον 
λογιστικό κίνδυνο και τη μερισματική πολιτική. Οι 
περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν 
κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή παράλληλα με τις ευρύτερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ευκαιρίες. Τα 
κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνουν τομείς όπως η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ασφάλεια, η 
ευημερία των εργαζομένων, η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και το απόρρητο των 
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δεδομένων.  

Στις κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνονται 
θεμελιώδη λογιστικά στοιχεία, τα αποκλειστικά 
εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της 
Schroders και δεδομένα ΠΚΔ τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

QEP Global Core Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του δείκτη MSCI World (Net TR) μετά 
την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα 
τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Η στάθμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε 
μία μόνο χώρα, περιοχή ή τομέα θα 
κυμαίνεται συνήθως στο 3% του δείκτη-
στόχου, ενώ η στάθμιση κάθε τίτλου θα 
κυμαίνεται συνήθως στο 0,75% του δείκτη 
αναφοράς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε 
εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
«Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι 
ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη 
για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η 
ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη 
MSCI World (Net TR) μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και 
τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Η στάθμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μία μόνο 
χώρα, περιοχή ή τομέα θα κυμαίνεται συνήθως 
στο 3% του δείκτη-στόχου, ενώ η στάθμιση κάθε 
τίτλου θα κυμαίνεται συνήθως στο 0,75% του 
δείκτη αναφοράς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και 
«Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας 
δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και 
τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι 
υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα 
αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η 
κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική 
ευρωστία και η διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
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δείκτες, όπως η κερδοφορία, η 
σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία και η 
διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI World (Net TR), με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
επενδυτικό φάσμα αξιολογούνται με βάση το 
σχετικό με τη διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό προφίλ τους στο πλαίσιο ενός 
ευρέος φάσματος υποκείμενων μέτρων σύγκρισης. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη 
μια αξιολόγηση του προφίλ βιωσιμότητας των 
εταιρειών κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους 
των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο για τους 
μετόχους, την επιχειρηματική εποπτεία, τον 
λογιστικό κίνδυνο και τη μερισματική πολιτική. Οι 
περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν 
κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή παράλληλα με τις ευρύτερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ευκαιρίες. Τα 
κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνουν τομείς όπως η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ασφάλεια, η 
ευημερία των εργαζομένων, η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και το απόρρητο των 
δεδομένων.  

Στις κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνονται 
θεμελιώδη λογιστικά στοιχεία, τα αποκλειστικά 
εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της 
Schroders και δεδομένα ΠΚΔ τρίτων. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
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τουλάχιστον: 

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

QEP Global 
Quality 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του δείκτη MSCI AC World (Net TR) 
μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε 
εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
«Ποιότητας». Η ποιότητα αξιολογείται 
εξετάζοντας δείκτες, όπως η κερδοφορία, 
η σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία και 
η διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη 
MSCI AC World (Net TR) μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών 
επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και 
τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Ποιότητας». Η 
ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η 
κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική 
ευρωστία και η διακυβέρνηση μιας εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 
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και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση των κινδύνων ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη MSCI AC World (Net TR), με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο 
κεφάλαιο. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο 
επενδυτικό φάσμα αξιολογούνται με βάση το 
σχετικό με τη διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό προφίλ τους στο πλαίσιο ενός 
ευρέος φάσματος υποκείμενων μέτρων σύγκρισης. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη 
μια αξιολόγηση του προφίλ βιωσιμότητας των 
εταιρειών κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους 
των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο για τους 
μετόχους, την επιχειρηματική εποπτεία, τον 
λογιστικό κίνδυνο και τη μερισματική πολιτική. Οι 
περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν 
κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή παράλληλα με τις ευρύτερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ευκαιρίες. Τα 
κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνουν τομείς όπως η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ασφάλεια, η 
ευημερία των εργαζομένων, η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και το απόρρητο των 
δεδομένων.  

Στις κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνονται 
θεμελιώδη λογιστικά στοιχεία, τα αποκλειστικά 
εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της 
Schroders και δεδομένα ΠΚΔ τρίτων. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον: 

- το 90% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, των τίτλων σταθερού ή 
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κυμαινόμενου επιτοκίου και των μέσων της 
χρηματαγοράς με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας επενδυτικού βαθμού και των 
τίτλων δημόσιου χρέους που εκδίδονται από 
ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και 

- το 75% των μετοχών που εκδίδονται από 
μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν σε 
αναδυόμενες χώρες, των μετοχών που 
εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, 
των τίτλων σταθερού ή κυμαινόμενου 
επιτοκίου και των μέσων της χρηματαγοράς με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας υψηλής 
απόδοσης και των τίτλων δημόσιου χρέους που 
εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Για τους σκοπούς αυτής 
της αξιολόγησης, μικρές εταιρείες είναι εκείνες 
των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ, μεσαίες εταιρείες είναι 
εκείνες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία 
κυμαίνεται μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και 
μεγάλες εταιρείες είναι εκείνες των οποίων η 
χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. 

Sustainable EURO 
Credit  

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του δείκτη ICE Bank of America Merrill 
Lynch Euro Corporate μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών επενδύοντας σε τίτλους σταθερού 
και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από 
εταιρείες παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται 
ή αντισταθμίζονται σε ευρώ και 
εκδίδονται από εταιρείες και άλλους μη 
κρατικούς εκδότες ομολόγων, 
κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και 
υπερεθνικούς οργανισμούς παγκοσμίως. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
η αναγνώριση της ευθύνης προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, βρίσκονται σε καλύτερη 
θέση για να διατηρήσουν την ανάπτυξή 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη 
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate 
μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα 
τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από εταιρείες 
παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκφράζονται ή αντισταθμίζονται σε ευρώ και 
εκδίδονται από εταιρείες και άλλους μη κρατικούς 
εκδότες ομολόγων, κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς 
και υπερεθνικούς οργανισμούς παγκοσμίως. 

Κατά την ανάλυση θεμάτων ασφάλειας, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει εκδότες στο πλαίσιο 
αντίστοιχων εκδοτών του τομέα και της χώρας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη ICE Bank of America Merrill Lynch Euro 
Corporate, με βάση το σύστημα αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
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τους μακροπρόθεσμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ένα 
σύστημα ελέγχου για να αποκλείει από το 
επενδυτικό φάσμα τους εκδότες που 
παράγουν ουσιαστικά έσοδα από την 
παραγωγή ορισμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών που θεωρείται ότι έχουν 
αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και 
την κοινωνία. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση παράγοντες. Αυτό σημαίνει 
ότι ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Κατά την ανάλυση θεμάτων ασφάλειας, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει εκδότες στο 
πλαίσιο αντίστοιχων εκδοτών του τομέα 
και της χώρας. Επίσης, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο υιοθετεί μια προσανατολισμένη 
στο μέλλον προσέγγιση, η οποία 
συνδυάζει τη βιωσιμότητα και τη 
χρηματοοικονομική έρευνα, καθώς και τη 
συμμετοχή των εκδοτών ομολόγων για τον 
προσδιορισμό βελτιούμενων και 
επιδεινούμενων χαρακτηριστικών 
βιωσιμότητας και την ενίσχυση των 
βελτιωμένων χαρακτηριστικών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 30% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού (όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
για τα ομόλογα με αξιολόγηση και τις 
συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της 
Schroders για τα ομόλογα χωρίς 
αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
κρατικά ομόλογα, 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια και 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
μετατρέψιμα ομόλογα, καθώς και έως 
10% του ενεργητικού του σε υπό 
αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. 

«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
10% του ενεργητικού του σε πράσινα, κοινωνικά 
ή/και βιώσιμα ομόλογα (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» του 
αμοιβαίου κεφαλαίου).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 30% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως 
μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα 
ομόλογα με αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες 
αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα 
χωρίς αξιολόγηση), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε κρατικά 
ομόλογα, 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα 
ενυπόθηκα δάνεια και 

- έως 20% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα 
ομόλογα, καθώς και έως 10% του ενεργητικού 
του σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Η στρατηγική εφαρμόζει ενδελεχείς ελέγχους για 
τον συνδυασμό βέλτιστων στην κατηγορία τους 
εταιρειών με επενδύσεις σε εκδότες που 
επιδεικνύουν καλά ή βελτιούμενα διαπιστευτήρια 
βιωσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με:  

• Τον αποκλεισμό εκδοτών που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι ασκούν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι 
καταστροφικές για το περιβάλλον, κοινωνικά 
δαπανηρές, παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ή/και έχουν επιδείξει σοβαρή 
ανάρμοστη συμπεριφορά.  

• Την ένταξη εκδοτών που επιδεικνύουν σταθερή 
και βελτιούμενη πορεία βιωσιμότητας σε σχέση 
με αντίστοιχους εκδότες του κλάδου. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει επίσης 
υπόψη τη δέσμευση των εταιρειών σε θέματα 
βιωσιμότητας όπως η υπεύθυνη 
χρηματοδότηση, η διαχείριση αποβλήτων, ο 
περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, η εκπαίδευση, η υγεία και ευεξία και η 
ανακύκλωση συσκευασιών.  

Η επιλογή πράσινων, κοινωνικών και βιώσιμων 
ομολόγων συνεπάγεται την αξιολόγηση της 
συνολικής βιωσιμότητας του εκδότη αναλύοντας 
τη χρήση των εσόδων και την αναμενόμενη 
επίδραση στους στόχους του ομολόγου. Ένα 
πράσινο ομόλογο είναι ένας τίτλος σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο χρηματοδοτεί 
έναν περιβαλλοντικό στόχο. Ένα κοινωνικό 
ομόλογο είναι ένας τίτλος σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο χρηματοδοτεί 
έναν κοινωνικό στόχο. Ένα βιώσιμο ομόλογο είναι 
ένας τίτλος σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, 
το οποίο χρηματοδοτεί περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς στόχους. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες προκειμένου να 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με χαμηλότερη ένταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υπεύθυνη 
κοινωνική συμπεριφορά που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη υπεραπόδοσης 
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(alpha).  

Οι κύριες πηγές πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των 
αναλύσεων είναι τα αποκλειστικά εργαλεία 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας και οι έρευνες της 
Schroders, έρευνες τρίτων, εκθέσεις ΜΚΟ και 
δίκτυα εμπειρογνωμόνων. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων διενεργεί τη δική του ανάλυση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες, 
καθώς και πληροφοριών που παρέχονται στις 
εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και άλλο 
σχετικό υλικό των εταιρειών. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από τίτλους σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται σε 
διάφορα νομίσματα και εκδίδονται από εταιρείες 
παγκοσμίως. Το φάσμα (αποκλειστικά για τους 
σκοπούς αυτής της αξιολόγησης) δεν περιλαμβάνει 
τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου που 
εκδίδονται από εκδότες του δημοσίου ή του οιονεί 
δημοσίου. 

Sustainable 
European Market 
Neutral 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει θετική απόδοση μετά την 
αφαίρεση των αμοιβών, σε διάστημα 
τριών ετών επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί 
(κατ' εξαίρεση) να τηρεί έως 100% του 
ενεργητικού του σε επενδύσεις σε μέσα 
της χρηματαγοράς ή μετρητά. Αυτό το 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
θετική απόδοση μετά την αφαίρεση των αμοιβών, 
σε διάστημα τριών ετών επενδύοντας σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών 
εταιρειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί (κατ' 
εξαίρεση) να τηρεί έως 100% του ενεργητικού του 
σε επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς ή 
μετρητά. Αυτό το διάστημα θα περιορίζεται σε έξι 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο (διαφορετικά, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο θα εκκαθαρίζεται). Κατά το 
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διάστημα θα περιορίζεται σε έξι μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο (διαφορετικά, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο θα εκκαθαρίζεται). Κατά το 
διάστημα αυτό, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν 
θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού ΑΚΧΑ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί μια 
στρατηγική ισόρροπων θέσεων στην 
αγορά (Market Neutral), η οποία 
αποσκοπεί στην επίτευξη αποδόσεων που 
δεν συνδέονται στενά με τις αποδόσεις 
των ευρωπαϊκών αγορών μετοχών. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
η αναγνώριση της ευθύνης προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, βρίσκονται σε καλύτερη 
θέση για να διατηρήσουν την ανάπτυξη 
και τα κέρδη τους μακροπρόθεσμα. Ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει την 
ενσωμάτωση στην αξιολόγησή του των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μιας 
εταιρείας στην κοινωνία και στην 
ποιότητα της σχέσης της με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως και το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων 
κατηγοριών στοιχείων), χώρες, περιοχές, 
κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά 
κεφάλαια και δικαιώματα αγοράς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα, αναλαμβάνοντας 
θετικές και αρνητικές θέσεις, με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί 
συμβάσεις κάλυψης διαφοράς, το 

διάστημα αυτό, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
ΑΚΧΑ. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί μια στρατηγική 
ισόρροπων θέσεων στην αγορά (Market Neutral), η 
οποία αποσκοπεί στην επίτευξη αποδόσεων που 
δεν συνδέονται στενά με τις αποδόσεις των 
ευρωπαϊκών αγορών μετοχών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί θετική απόλυτη 
βαθμολογία βιωσιμότητας, με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου».  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως και το ένα τρίτο του 
ενεργητικού του σε άλλους τίτλους 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια και δικαιώματα αγοράς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα, αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές 
θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο 
χρησιμοποιεί συμβάσεις κάλυψης διαφοράς, το 
υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε μέσα στα 
οποία μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, 
σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο και την 
επενδυτική πολιτική του. Μπορεί να 
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υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε μέσα 
στα οποία μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο, σύμφωνα με τον επενδυτικό 
στόχο και την επενδυτική πολιτική του. 
Μπορεί να χρησιμοποιούνται συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς για την απόκτηση 
έκθεσης σε καλυμμένες και ακάλυπτες 
θέσεις ή για την αντιστάθμιση της έκθεσης 
σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές. Η ακαθάριστη έκθεση των 
συμβάσεων κάλυψης διαφοράς δεν θα 
υπερβαίνει το 250% και αναμένεται να 
εξακολουθήσει να κυμαίνεται μεταξύ 0% 
και 230% της καθαρής αξίας ενεργητικού. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το 
ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο. 

χρησιμοποιούνται συμβάσεις κάλυψης διαφοράς 
για την απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες και 
ακάλυπτες θέσεις ή για την αντιστάθμιση της 
έκθεσης σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές. Η ακαθάριστη έκθεση των συμβάσεων 
κάλυψης διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το 250% και 
αναμένεται να εξακολουθήσει να κυμαίνεται 
μεταξύ 0% και 230% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το 
ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα χρησιμοποιεί 
παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αρνητικών 
θέσεων) μόνο με τρόπο που συνάδει με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου 
(για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων στοχεύει στην 
ανάληψη θετικών θέσεων σε εταιρείες που έχουν 
θετική επίδραση στην κοινωνία ή/και 
επιδεικνύουν βέλτιστη στην κατηγορία τους 
εταιρική συμπεριφορά, και αρνητικών θέσεων σε 
εταιρείες που έχουν αρνητική επίδραση στην 
κοινωνία ή/και επιδεικνύουν κακή εταιρική 
συμπεριφορά.  

Η εταιρική συμπεριφορά αξιολογείται με βάση τη 
σχέση μιας εταιρείας με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη της, συγκεκριμένα τους εργαζόμενους, τις 
ρυθμιστικές αρχές, τους πελάτες, τους 
προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή η 
αξιολόγηση συνδυάζεται με μια αξιολόγηση της 
διακυβέρνησης, της ποιότητας της διαχείρισης και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η επίδραση 
στην κοινωνία αξιολογείται χρησιμοποιώντας ένα 
αποκλειστικό εργαλείο το οποίο αξιολογεί τις 
συνολικές επιδόσεις μιας εταιρείας σε θέματα 
βιωσιμότητας. Αυτή η ανάλυση παρέχει στον 
Διαχειριστή Επενδύσεων ένα πλαίσιο για την 
εξέταση του συνολικού προφίλ βιωσιμότητας μιας 
εταιρείας και τον εντοπισμό εταιρειών με υψηλά 
πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς και θετική 
επίδραση στην κοινωνία έναντι αντίστοιχων 
εταιρειών.  

Επίσης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να 
διασφαλίσει ότι το επίπεδο άνθρακα του 
χαρτοφυλακίου είναι χαμηλό αξιολογώντας τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τα επίπεδα 
έντασης του άνθρακα των εκδοτών. 

Τα πρωταρχικά δεδομένα για την επενδυτική 
διαδικασία είναι εσωτερικές έρευνες θεμελιωδών 
μεγεθών από τη βάση προς την κορυφή, τα 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας της Schroders και έρευνες ΠΚΔ 
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τρίτων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Sustainable Multi-
Asset 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα 
άνω του 50% έναντι του δείκτη MSCI 
World EUR Hedged, άνω του 30% έναντι 
του δείκτη FTSE World Government Bond 
EUR Hedged και άνω του 20% έναντι του 
δείκτη Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate EUR Hedged μετά 
την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα 
πέντε έως επτά ετών επενδύοντας σε ένα 
διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων και 
αγορών παγκοσμίως που πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του άμεσα, ή έμμεσα μέσω 
παραγώγων, σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, τίτλους σταθερού 
εισοδήματος και εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων. Η έκθεση σε εναλλακτικές 
κατηγορίες στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω 
επιλέξιμων στοιχείων όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος ενημερωτικού δελτίου. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, η 
αναγνώριση της ευθύνης προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του 50% 
έναντι του δείκτη MSCI World EUR Hedged, άνω 
του 30% έναντι του δείκτη FTSE World Government 
Bond EUR Hedged και άνω του 20% έναντι του 
δείκτη Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate EUR Hedged μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα πέντε έως επτά ετών 
επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα 
στοιχείων και αγορών παγκοσμίως που πληρούν 
τα κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα, ή έμμεσα 
μέσω παραγώγων, σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, τίτλους σταθερού 
εισοδήματος και εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων. Η έκθεση σε εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω επιλέξιμων 
στοιχείων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας από το 50% 
του δείκτη MSCI World EUR Hedged, το 30% του 
δείκτη FTSE World Government Bond EUR Hedged 
και το 20% του δείκτη Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate EUR Hedged, με βάση το 
σύστημα αξιολόγησης του διαχειριστή 
επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά 
με την επενδυτική διαδικασία που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 
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περιβάλλοντος, είναι καλύτερα 
τοποθετημένες για να διατηρήσουν την 
ανάπτυξη και τα κέρδη τους 
μακροπρόθεσμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η 
επίτευξη της επιδιωκόμενης απόδοσης 
άνω του 50% έναντι του δείκτη MSCI 
World EUR Hedged, του 30% έναντι του 
δείκτη FTSE World Government Bond EUR 
Hedged και του 20% έναντι του δείκτη 
Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate EUR Hedged σε διάστημα πέντε 
έως επτά ετών με τα δύο τρίτα περίπου 
του επιπέδου μεταβλητότητας της 
παγκόσμιας αγοράς μετοχών (μια μέτρηση 
του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του 
αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να 
ποικίλλουν) στο ίδιο διάστημα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), 
αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές 
θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο 
χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς, το υποκείμενο 
στοιχείο συνίσταται σε μέσα στα οποία 
μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο 
σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο και την 
επενδυτική πολιτική του. Ειδικότερα, 
μπορεί να χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και 
συμβάσεις κάλυψης διαφοράς για την 
απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες και 
ακάλυπτες θέσεις σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές, τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και 
δείκτες εμπορευμάτων. Η ακαθάριστη 
έκθεση των συμφωνιών ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης και των συμβάσεων 
κάλυψης διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη 
της επιδιωκόμενης απόδοσης άνω του 50% έναντι 
του δείκτη MSCI World EUR Hedged, του 30% 
έναντι του δείκτη FTSE World Government Bond 
EUR Hedged και του 20% έναντι του δείκτη 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 
EUR Hedged σε διάστημα πέντε έως επτά ετών με 
τα δύο τρίτα περίπου του επιπέδου 
μεταβλητότητας της παγκόσμιας αγοράς μετοχών 
(μια μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις 
του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν) 
στο ίδιο διάστημα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), 
αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές θέσεις, με 
στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη 
μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν το 
αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς, το υποκείμενο στοιχείο 
συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει 
το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τον επενδυτικό 
στόχο και την επενδυτική πολιτική του. 
Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς για την απόκτηση έκθεσης σε 
καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές, τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και δείκτες 
εμπορευμάτων. Η ακαθάριστη έκθεση των 
συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και 
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30% και αναμένεται να παραμένει εντός 
ενός εύρους 0% και 30% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού. Λόγω βραχυπρόθεσμων 
διακυμάνσεων της αγοράς, αυτή η 
αναλογία μπορεί να είναι υψηλότερη κατά 
καιρούς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί (κατ' 
εξαίρεση) να τηρεί έως το 100% του 
ενεργητικού του σε μετρητά και 
επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς. 
Αυτό το διάστημα θα περιορίζεται σε έξι 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο (διαφορετικά, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο θα εκκαθαρίζεται). 
Κατά το διάστημα αυτό, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο δεν θα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς δεν θα 
υπερβαίνει το 30% και αναμένεται να παραμένει 
εντός ενός εύρους 0% και 30% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού. Λόγω βραχυπρόθεσμων 
διακυμάνσεων της αγοράς, αυτή η αναλογία 
μπορεί να είναι υψηλότερη κατά καιρούς. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί (κατ' εξαίρεση) να 
τηρεί έως το 100% του ενεργητικού του σε μετρητά 
και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς. Αυτό το 
διάστημα θα περιορίζεται σε έξι μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο (διαφορετικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο 
θα εκκαθαρίζεται). Κατά το διάστημα αυτό, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως 10% του 
ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού 
τύπου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
χρησιμοποιεί ενδελεχείς ελέγχους αρνητικών και 
θετικών παραγόντων.  

Αρχικά, μια εταιρεία λαμβάνει μια βαθμολογία 
ΠΚΔ, η οποία λαμβάνει υπόψη θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
τα πρότυπα εργασίας και η σύνθεση του 
διοικητικού συμβουλίου. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αποφασίζει αν μια επένδυση είναι 
επιλέξιμη για ένταξη λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη 
βαθμολογία ΠΚΔ και θα αποκλείει, γενικά, 
εταιρείες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε κάθε 
κλάδο. Ο χαρακτήρας πολλαπλών στοιχείων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου σημαίνει ότι ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αναλύει τις βαθμολογίες ΠΚΔ όλων 
των κατηγοριών στοιχείων ως δεδομένο στην 
κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Στο πλαίσιο του επενδυτικού φάσματος του 
αμοιβαίου κεφαλαίου που καθορίζεται με αυτούς 
τους ενδελεχείς ελέγχους, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αξιολογεί εταιρείες έναντι 
διαφόρων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
παραμέτρων και, στη συνέχεια, μπορεί να επιλέγει 
επενδύσεις με βάση ποιες από αυτές θεωρεί ότι 
συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν σημαντικά άλλους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
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τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, καθώς και τίτλους 
σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από 
εταιρείες παγκοσμίως και εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων. Ωστόσο, το φάσμα (αποκλειστικά για 
τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης) δεν θα 
περιλαμβάνει τίτλους σταθερού εισοδήματος που 
εκδίδονται από εκδότες του δημοσίου ή του οιονεί 
δημοσίου. 

Sustainable Multi-
Asset Income 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει εισόδημα της τάξης του 3-5% 
ετησίως επενδύοντας σε ένα 
διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων και 
αγορών παγκοσμίως που πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. Η επίτευξη αυτού του στόχου 
δεν είναι εγγυημένη και θα μπορούσε να 
αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της 
αγοράς. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή 
διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα, ή 
έμμεσα μέσω παραγώγων, σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές, 
τίτλους σταθερού εισοδήματος και 
εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων. Η 
έκθεση σε εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω επιλέξιμων 
στοιχείων όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 50% του ενεργητικού του σε 
τίτλους με αξιολόγηση κατώτερη του 
επενδυτικού βαθμού (σταθερού και 
κυμαινόμενου επιτοκίου) (δηλαδή 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
εισόδημα της τάξης του 3-5% ετησίως επενδύοντας 
σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων και 
αγορών παγκοσμίως που πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι εγγυημένη 
και θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή 
διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
του ενεργητικού του άμεσα, ή έμμεσα μέσω 
παραγώγων, σε μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, τίτλους σταθερού 
εισοδήματος και εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων. Η έκθεση σε εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω επιλέξιμων 
στοιχείων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: 

- έως 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με 
αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού 
(σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) 
(δηλαδή τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού βαθμού 
όπως μετράται από τη Standard & Poor's ή 
ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας) και σε 
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τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού 
βαθμού όπως μετράται από τη 
Standard & Poor's ή ισοδύναμη 
αξιολόγηση άλλων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας) και σε τίτλους χωρίς 
αξιολόγηση, 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων 
αγορών (σταθερού και κυμαινόμενου 
επιτοκίου), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και 
τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, η 
αναγνώριση της ευθύνης προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, είναι καλύτερα 
τοποθετημένες για να διατηρήσουν την 
ανάπτυξη και τα κέρδη τους 
μακροπρόθεσμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει ένα προφίλ κινδύνου αντίστοιχο 
με αυτό ενός χαρτοφυλακίου που 
αποτελείται κατά 30% από μετοχές και 
κατά 70% από τίτλους σταθερού 
εισοδήματος. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα 
(συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), 
αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές 
θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο 
χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 

τίτλους χωρίς αξιολόγηση, 

- άνω του 50% του ενεργητικού του σε 
χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών 
(σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου), 

- έως 20% του ενεργητικού του σε 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα 
ενυπόθηκα δάνεια. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας από το 30% 
του δείκτη MSCI AC World (hedged to EUR), το 40% 
του δείκτη Barclays Global Aggregate Corporate 
Bond (hedged to EUR) και το 30% του δείκτη 
Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% 
(hedged to EUR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης 
του διαχειριστή επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
ένα προφίλ κινδύνου αντίστοιχο με αυτό ενός 
χαρτοφυλακίου που αποτελείται κατά 30% από 
μετοχές και κατά 70% από τίτλους σταθερού 
εισοδήματος. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), 
αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές θέσεις, με 
στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη 
μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν το 
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κάλυψης διαφοράς, το υποκείμενο 
στοιχείο συνίσταται σε μέσα στα οποία 
μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο 
σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο και την 
επενδυτική πολιτική του. Ειδικότερα, 
μπορεί να χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και 
συμβάσεις κάλυψης διαφοράς για την 
απόκτηση έκθεσης σε καλυμμένες και 
ακάλυπτες θέσεις σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές, τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και 
δείκτες εμπορευμάτων. Η ακαθάριστη 
έκθεση των συμφωνιών ανταλλαγής 
συνολικής απόδοσης και των συμβάσεων 
κάλυψης διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το 
30% και αναμένεται να παραμένει εντός 
ενός εύρους 0% έως 20% της καθαρής 
αξίας ενεργητικού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις αυτό το ποσοστό μπορεί να 
είναι υψηλότερο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί (κατ' 
εξαίρεση) να τηρεί έως το 100% του 
ενεργητικού του σε μετρητά και 
επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς. 
Αυτό το διάστημα θα περιορίζεται σε έξι 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο (διαφορετικά, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο θα εκκαθαρίζεται). 
Κατά το διάστημα αυτό, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο δεν θα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ. Το 
αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε 
επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. 

αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς, το υποκείμενο στοιχείο 
συνίσταται σε μέσα στα οποία μπορεί να επενδύει 
το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τον επενδυτικό 
στόχο και την επενδυτική πολιτική του. 
Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιεί συμφωνίες 
ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και συμβάσεις 
κάλυψης διαφοράς για την απόκτηση έκθεσης σε 
καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές, τίτλους 
σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου και δείκτες 
εμπορευμάτων. Η ακαθάριστη έκθεση των 
συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και 
των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς δεν θα 
υπερβαίνει το 30% και αναμένεται να παραμένει 
εντός ενός εύρους 0% έως 20% της καθαρής αξίας 
ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το 
ποσοστό μπορεί να είναι υψηλότερο. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί (κατ' εξαίρεση) να 
τηρεί έως το 100% του ενεργητικού του σε μετρητά 
και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς. Αυτό το 
διάστημα θα περιορίζεται σε έξι μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο (διαφορετικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο 
θα εκκαθαρίζεται). Κατά το διάστημα αυτό, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ. Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει έως 10% του 
ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού 
τύπου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
χρησιμοποιεί ενδελεχείς ελέγχους αρνητικών και 
θετικών παραγόντων.  

Αρχικά, μια εταιρεία λαμβάνει μια βαθμολογία 
ΠΚΔ, η οποία λαμβάνει υπόψη θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
τα πρότυπα εργασίας και η σύνθεση του 
διοικητικού συμβουλίου. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αποφασίζει αν μια επένδυση είναι 
επιλέξιμη για ένταξη λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη 
βαθμολογία ΠΚΔ και θα αποκλείει, γενικά, 
εταιρείες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε κάθε 
κλάδο. Ο χαρακτήρας πολλαπλών στοιχείων του 
αμοιβαίου κεφαλαίου σημαίνει ότι ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αναλύει τις βαθμολογίες ΠΚΔ όλων 
των κατηγοριών στοιχείων ως δεδομένο στην 
κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Στο πλαίσιο του επενδυτικού φάσματος του 
αμοιβαίου κεφαλαίου που καθορίζεται με αυτούς 
τους ενδελεχείς ελέγχους, ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θα αξιολογεί εταιρείες έναντι 
διαφόρων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
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παραμέτρων και, στη συνέχεια, μπορεί να επιλέγει 
επενδύσεις με βάση ποιες από αυτές θεωρεί ότι 
συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν σημαντικά άλλους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους. 

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές, τίτλους σταθερού 
εισοδήματος που εκδίδονται από εταιρείες 
παγκοσμίως και εναλλακτικές κατηγορίες 
στοιχείων. Ωστόσο, το φάσμα (αποκλειστικά για 
τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης) δεν θα 
περιλαμβάνει χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται 
από εκδότες του δημοσίου ή του οιονεί δημοσίου. 

Sustainable Multi-
Factor Equity 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
MSCI AC World (Net TR) μετά την αφαίρεση 
των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή 
διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον το 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών παγκοσμίως που ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων θεωρεί ότι είναι βιώσιμες 
επενδύσεις και εστιάζουν επίσης σε ένα 
ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI AC World 
(Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων και 
εστιάζουν επίσης σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων 
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τη συμπεριφορά των μετοχών (γνωστά και 
ως επενδυτικά στιλ). Οι εταιρείες θα 
αξιολογούνται ταυτόχρονα με βάση 
αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά των μετοχών 
χρησιμοποιώντας μια πλήρως 
ενσωματωμένη συστηματική επενδυτική 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή 
(bottom-up). 

Σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μετοχών ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Χαμηλή μεταβλητότητα – περιλαμβάνει 
την αξιολόγηση δεικτών, όπως οι 
διακυμάνσεις της τιμής μετοχής και οι 
ιστορικές επιδόσεις προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι τίτλοι εκείνοι που, 
κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, θα παρουσιάσουν 
μικρότερες διακυμάνσεις της τιμής από 
ό,τι οι παγκόσμιες αγορές μετοχών 
κατά μέσο όρο. 

- Δυναμική – περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση των τάσεων των μετοχών, 
των τομέων ή των χωρών στην 
εκάστοτε αγορά μετοχών. 

- Ποιότητα – περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση δεικτών, όπως οι δείκτες 
κερδοφορίας, σταθερότητας και 
οικονομικής ευρωστίας μιας εταιρείας. 

- Αξία – περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
δεικτών όπως οι ταμειακές ροές, τα 
μερίσματα και τα κέρδη προκειμένου 
να εντοπιστούν τίτλοι οι οποίοι, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
έχουν υποτιμηθεί από την αγορά. 

- Μικρή κεφαλαιοποίηση – περιλαμβάνει 
τις επενδύσεις σε εταιρείες μικρού 
μεγέθους, οι οποίες, κατά τον χρόνο 
της αγοράς, κατατάσσονται στο 
κατώτατο 30% με βάση την 
κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας 
αγοράς μετοχών και εμφανίζουν 
ελκυστικά χαρακτηριστικά βάσει των 
στιλ που αναφέρονται παραπάνω. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν 
δείκτη συστηματικής βελτιστοποίησης, ο 
οποίος βαθμολογεί όλες τις εταιρείες που 
εντάσσονται σε ένα ευρύ φάσμα, 
συμπεριλαμβανομένου του δείκτη MSCI 
AC World (Net TR), σε σχέση με τους 
προαναφερόμενους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μετοχών 
και τους παράγοντες βιώσιμου κινδύνου 
που περιγράφονται στη συνέχεια, με 
στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μετοχών 
(επίσης κοινώς γνωστά ως επενδυτικά στιλ). Οι 
εταιρείες θα αξιολογούνται ταυτόχρονα με βάση 
αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μετοχών χρησιμοποιώντας μια 
πλήρως ενσωματωμένη συστηματική επενδυτική 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή 
(bottom-up). 

Σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μετοχών ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Χαμηλή μεταβλητότητα – περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση δεικτών, όπως οι διακυμάνσεις της 
τιμής μετοχής και οι ιστορικές επιδόσεις 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τίτλοι 
εκείνοι που, κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, θα παρουσιάσουν μικρότερες 
διακυμάνσεις της τιμής από ό,τι οι παγκόσμιες 
αγορές μετοχών κατά μέσο όρο. 

- Δυναμική – περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 
τάσεων των μετοχών, των τομέων ή των χωρών 
στην εκάστοτε αγορά μετοχών. 

- Ποιότητα – περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
δεικτών, όπως οι δείκτες κερδοφορίας, 
σταθερότητας και οικονομικής ευρωστίας μιας 
εταιρείας. 

- Αξία – περιλαμβάνει την αξιολόγηση δεικτών 
όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα 
κέρδη προκειμένου να εντοπιστούν τίτλοι οι 
οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, έχουν υποτιμηθεί από την αγορά. 

- Μικρή κεφαλαιοποίηση – περιλαμβάνει τις 
επενδύσεις σε εταιρείες μικρού μεγέθους, οι 
οποίες, κατά τον χρόνο της αγοράς, 
κατατάσσονται στο κατώτατο 30% με βάση την 
κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας αγοράς 
μετοχών και εμφανίζουν ελκυστικά 
χαρακτηριστικά βάσει των στιλ που 
αναφέρονται παραπάνω. 

- Βιωσιμότητα – περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
των προκλήσεων και ευκαιριών που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρείες εξαιτίας 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και σχετικών με 
τη διακυβέρνηση παραγόντων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια 
συστηματική προσέγγιση, η οποία βαθμολογεί 
όλες τις εταιρείες που περιλαμβάνονται σε ένα 
ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρειών που περιλαμβάνονται στον δείκτη MSCI 
AC World (Net TR), έναντι των προαναφερόμενων 
παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
μετοχών, με στόχο τη δημιουργία ενός 
χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει κατά κανόνα 
300-400 τίτλους. Αυτή η συστηματική προσέγγιση 
επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης 
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που θα περιλαμβάνει κατά κανόνα 300-400 
τίτλους. Η διαδικασία συστηματικής 
βελτιστοποίησης επιδιώκει τη 
μεγιστοποίηση της αναμενόμενης έκθεσης 
του αμοιβαίου κεφαλαίου στη συνολική 
βαθμολογία έναντι των παραγόντων που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
λαμβάνονται υπόψη ο ενεργός κίνδυνος 
και τα έξοδα συναλλαγών εφαρμόζοντας 
παράλληλα πρόσθετους ελέγχους με στόχο 
τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης 
σε επίπεδο τίτλων, τομέων και κλάδων, 
καθώς και κάθε μη αναμενόμενη τάση 
σύγκλισης ή απόκλισης από τον δείκτη 
αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
συστηματικής διαδικασίας και προβαίνει 
σε αναπροσαρμογές προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά κινδύνου έχουν 
επιτευχθεί, καθώς και ότι το 
χαρτοφυλάκιο είναι κατάλληλα 
τοποθετημένο έναντι των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση. 

Η βιωσιμότητα θα αξιολογείται 
χρησιμοποιώντας ένα ποσοτικό πλαίσιο 
έναντι του οποίου αξιολογούνται 
ορισμένοι παράγοντες βιώσιμου κινδύνου, 
όπως η ισχύς περιβαλλοντικών πρακτικών, 
ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, οι 
πρακτικές υπεύθυνης απασχόλησης και η 
ευαισθησία προς τις κοινότητες στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. 
Οι χαμηλές βαθμολογίες βιωσιμότητας δεν 
θα συνεπάγονται απαραίτητα τον 
αποκλεισμό μιας εταιρείας από τη 
διαδικασία αξιολόγησης αλλά θα 
συνεκτιμώνται στη συνολική αξιολόγηση 
της εν λόγω εταιρείας. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη 
μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου στη 
συγκεντρωτική βαθμολογία με βάση τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργό κίνδυνο 
και τα έξοδα συναλλαγών, εφαρμόζοντας 
παράλληλα πρόσθετα μέτρα ελέγχου για τη 
διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης σε 
επίπεδο τίτλων, τομέων και κλάδων, καθώς και 
κάθε μη αναμενόμενη τάση σύγκλισης ή απόκλισης 
από τον δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
συστηματικής διαδικασίας και προβαίνει σε 
αναπροσαρμογές προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά κινδύνου έχουν 
επιτευχθεί, καθώς και ότι το χαρτοφυλάκιο είναι 
κατάλληλα τοποθετημένο έναντι των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μετοχών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί i) υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας και ii) 
τουλάχιστον 50% χαμηλότερη βαθμολογία 
έντασης άνθρακα έναντι του δείκτη MSCI AC World 
(Net TR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική 
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
αυτού του στόχου παρατίθενται στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
εταιρείες που ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει 
ότι θα βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητάς 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως έως 
δύο έτη. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων γενικά αποκλείει 
εταιρείες με κάποια έκθεση σε επιχειρηματικούς 
τομείς που θεωρεί επιζήμιους για την κοινωνία, 
όπως τα προϊόντα καπνού, τα τυχερά παιχνίδια 
και τα όπλα. Προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο 
του άνθρακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο 
Διαχειριστής Επενδύσεων αποκλείει επίσης 
εταιρείες με κάποια έκθεση σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την εξόρυξη άνθρακα και 
πετρελαίου για την παραγωγή θερμότητας από 
ασφαλτούχο άμμο.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί επίσης 
μια ποσοτική ανάλυση για τον εντοπισμό 
εταιρειών με βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. 
Η βιωσιμότητα αξιολογείται εξετάζοντας τα 
συνολικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, τα 
έξοδα των εργασιών μιας εταιρείας και την 
ευρωστία των πρακτικών διακυβέρνησής της.  

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου 
διασφαλίζουν ότι το συνολικό προφίλ 
βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται σε 
σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Για παράδειγμα, όσον αφορά την 
ένταση του άνθρακα, η συνολική έκθεση στον 
άνθρακα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι 
τουλάχιστον 50% χαμηλότερη από εκείνη του 
δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. 
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Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Sustainable Swiss 
Equity 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
Swiss Performance μετά την αφαίρεση των 
αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε 
ετών επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους 
που συνδέονται με μετοχές ελβετικών 
εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή 
Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και 
επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα 
μετοχών και τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές ελβετικών εταιρειών. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, οι εταιρείες που 
παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά 
βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση της 
επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, η 
αναγνώριση της ευθύνης προς τους 
πελάτες, τους εργαζομένους και τους 
προμηθευτές και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, είναι καλύτερα 
τοποθετημένες για να διατηρήσουν την 
ανάπτυξη και τα κέρδη τους 
μακροπρόθεσμα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης με βάση 
ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα εργασιακά 
πρότυπα ή η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αξία μιας εταιρείας, 
ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα 
τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους 
τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες 
στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Swiss 
Performance μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
ελβετικών εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο 
φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές ελβετικών εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του 
δείκτη Swiss Leaders, με βάση το σύστημα 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου». 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως 
καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του 
Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
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νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, 
δικαιώματα αγοράς και επενδύσεις σε 
μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να 
κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την 
επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών 
κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Μια εταιρεία αξιολογείται σε 
σχέση με μια ποικιλία παραγόντων ΠΚΔ, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που 
αντιμετωπίζει τους μετόχους της, τη 
διακυβέρνηση, την ποιότητα της διαχείρισης και 
το περιβάλλον, και αποδίδεται μια τελική 
συνολική βαθμολογία ΠΚΔ.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα εξετάζει αυτούς 
τους παράγοντες προκειμένου να καθορίσει αν μια 
εταιρεία είναι επιλέξιμη για ένταξη στο 
χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δίνοντας 
περισσότερη βαρύτητα στις συνολικές 
βαθμολογίες.  

Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια των αναλύσεων 
περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα 
τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές ελβετικών εταιρειών. 
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Άρθρο 9 Αμοιβαία κεφάλαια 

Επιμέρους 
αμοιβαίο 
κεφάλαιο 

Προηγούμενος επενδυτικός στόχος και 
πολιτική 

Βελτιωμένος επενδυτικός στόχος και πολιτική 
και κριτήρια βιωσιμότητας 

Global Cities 
Real Estate 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου 
άνω του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ 
(US Consumer Price Index) συν 3% μετά την 
αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών 
έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών ακινήτων παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού 
του σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται 
με μετοχές εταιρειών ακινήτων παγκοσμίως, 
με εστίαση σε εταιρείες που επενδύουν σε 
πόλεις οι οποίες, κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, θα παρουσιάζουν 
συνεχή οικονομική ανάπτυξη, 
συνεπικουρούμενη από παράγοντες όπως οι 
ισχυρές υποδομές και τα υποστηρικτικά 
προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες. 
Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, τα εργασιακά πρότυπα ή η 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
αξία μιας εταιρείας, ενδέχεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο 
του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους 
(καθώς και άλλες κατηγορίες στοιχείων), 
χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα αγοράς 
και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη 
τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ (US Consumer Price) 
συν 3% μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε 
διάστημα τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών ακινήτων παγκοσμίως, οι οποίες, κατά 
τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι 
βιώσιμες επενδύσεις. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον το 
75% του ενεργητικού του σε βιώσιμες επενδύσεις, 
οι οποίες είναι επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
προώθηση πιο ανθεκτικών και καινοτόμων 
περιβαλλοντικά πόλεων και υποδομών (για 
αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που 
δεν προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική και 
κοινωνική ζημία και έχουν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων (για 
αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
εταιρείες που ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει 
ότι θα βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητάς 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως έως 
δύο έτη. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων 
τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη 
βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες 
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  
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Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
ακινήτων παγκοσμίως με εστίαση σε εταιρείες που 
επενδύουν σε πόλεις οι οποίες, κατά την άποψη 
του Διαχειριστή Επενδύσεων, θα παρουσιάζουν 
συνεχή οικονομική ανάπτυξη, συνεπικουρούμενη 
από παράγοντες όπως οι ισχυρές υποδομές και τα 
υποστηρικτικά προγράμματα πολεοδομικού 
σχεδιασμού. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Το επενδυτικό φάσμα 
αναλύεται σε δύο διακριτές φάσεις. Κάθε φάση 
οδηγεί στον αποκλεισμό εταιρειών βάσει χαμηλών 
μετρήσεων βιωσιμότητας:  

• Το στάδιο 1 αναλύει πόλεις σε σχέση με μια 
σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
μετρήσεων. Στη συνέχεια, οι εταιρείες 
βαθμολογούνται με βάση την έκθεσή τους σε 
υψηλότερου / χαμηλότερου επιπέδου 
τοποθεσίες. Οι εταιρείες που κατατάσσονται 
στο κατώτερο τεταρτημόριο αποκλείονται από 
το επενδυτικό φάσμα του αμοιβαίου 
κεφαλαίου.  

• Το στάδιο 2 εστιάζει στον καθορισμό του 
ύψους του ποσού που θα επενδυθεί σε κάθε 
εταιρεία, χρησιμοποιώντας εσωτερικά (π.χ. 
αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας της Schroders) και εξωτερικά 
εργαλεία μέτρησης της βιωσιμότητας. Η 
ανάλυση αποδίδει μια βαθμολογία 
βιωσιμότητας σε κάθε εταιρεία. Η διαδικασία 
αποκλείει τις εταιρείες που κατατάσσονται στο 
κατώτερο τεταρτημόριο (με βάση τη 
βαθμολογία βιωσιμότητάς τους) από τις 
επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που περιλαμβάνονται 
στο χαρτοφυλάκιο, οι οποίες αναμένεται να 
αναλάβουν σαφή δέσμευση όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα τόσο στις σχέσεις τους με 
ενδιαφερόμενα μέρη όσο και στις προσπάθειες 
περιορισμού του αντίκτυπού τους στο φυσικό 
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περιβάλλον.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί τις 
αναλύσεις του χρησιμοποιώντας τις δικές του 
έρευνες και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης 
της βιωσιμότητας της Schroders. Έρευνες τρίτων 
χρησιμοποιούνται επικουρικά και, γενικά, 
παρέχουν μια πηγή αμφισβήτησης ή επικύρωσης 
της προσωπικής γνώμης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
επενδυτικό φάσμα αποτελείται από μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως. 

Global Energy 
Transition 

Επενδυτικός στόχος 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές 
και τίτλους που συνδέονται με μετοχές 
εταιρειών παγκοσμίως οι οποίες, κατά την 
άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
συνδέονται με την παγκόσμια μετάβαση σε 
πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και μπορεί να επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού 
του σε ένα εστιασμένο φάσμα μετοχών και 
τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως οι οποίες, κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, συνδέονται με την 
παγκόσμια μετάβαση σε πηγές ενέργειας με 
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, όπως η παραγωγή, η διανομή, η 
αποθήκευση, η μεταφορά ενέργειας με 
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και η σχετική αλυσίδα εφοδιασμού, 
οι πάροχοι υλικών και οι τεχνολογικές 
εταιρείες.  

Κατά κανόνα, το αμοιβαίο κεφάλαιο 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως οι οποίες, κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, συνδέονται με την 
παγκόσμια μετάβαση σε πηγές ενέργειας με 
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, 
είναι βιώσιμες επενδύσεις. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και μπορεί να επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε 
βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες είναι επενδύσεις 
που συμβάλλουν στην παγκόσμια μετάβαση σε 
πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, όπως η παραγωγή, η 
διανομή, η αποθήκευση, η μεταφορά ενέργειας με 
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και η σχετική αλυσίδα εφοδιασμού, οι πάροχοι 
υλικών και οι τεχνολογικές εταιρείες.  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει μόνο σε 
εταιρείες που αντλούν τουλάχιστον το 50% των 
εσόδων τους από δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στη μετάβαση ή εκείνες που 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μετάβαση και 
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επενδύει σε λιγότερες από 60 εταιρείες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης με βάση ουσιώδεις 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες. 
Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, τα εργασιακά πρότυπα ή η 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
αξία μιας εταιρείας, ενδέχεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των εταιρειών. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο 
του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους 
(καθώς και άλλες κατηγορίες στοιχείων), 
χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα αγοράς 
και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.  

αυξάνουν την έκθεσή τους σε δραστηριότητες 
αυτού του είδους. Για αναλυτικότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου».  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
ww.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc και 
περιλαμβάνουν εταιρείες που αντλούν έσοδα από 
ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που 
δεν προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική και 
κοινωνική ζημία και έχουν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα 
κριτήρια αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων (για αναλυτικότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά 
αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
εταιρείες που ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει 
ότι θα βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητάς 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως έως 
δύο έτη. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση 
εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα 
βιωσιμότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την προσέγγιση του Διαχειριστή 
Επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία 
του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο 
φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. Κατά κανόνα, το 
αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε λιγότερες από 60 
εταιρείες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 
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Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για 
το αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Οι εταιρείες αξιολογούνται έναντι οκτώ κριτηρίων 
ΠΚΔ: (1) ποιότητα διαχείρισης, (2) βιωσιμότητα 
ισολογισμού, (3) εταιρική διακυβέρνηση, (4) 
διαχείριση κανονιστικού κινδύνου, (5) διαχείριση 
αλυσίδας εφοδιασμού, (6) διαχείριση πελατών, (7) 
διαχείριση εργαζομένων και (8) περιβαλλοντική 
διαχείριση. Η εταιρεία θα λαμβάνει μια συνολική 
βαθμολογία με βάση το δέκα και θα κατατάσσεται 
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες με βάση 
αυτή τη βαθμολογία: 

• «Χαμηλή» (βαθμολογία 1 – 3): Εταιρείες που 
εμφανίζουν ανεπαρκή εταιρική διακυβέρνηση, 
μη πειστική διαχείριση, ασθενείς 
ισολογισμούς, ανεπαρκείς σχέσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και αδυνατούν να 
κατανοήσουν τα ζητήματα ΠΚΔ που 
αντιμετωπίζουν.  

• «Ουδέτερη» (βαθμολογία 4 – 6): Εταιρείες που 
εμφανίζουν επαρκή εταιρική διακυβέρνηση, 
κατάλληλη διαχείριση, εύλογα εύρωστους 
ισολογισμούς, εύλογες σχέσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και κάποια επίγνωση 
ζητημάτων ΠΚΔ. Αυτές οι εταιρείες δεν 
παρουσιάζουν απαραίτητα κινδύνους ΠΚΔ, 
αλλά παράλληλα δεν είναι οι καλύτερες στην 
κατηγορία τους εταιρείες με δυνατότητες 
διατήρησης κορυφαίας ανάπτυξης στην 
αγορά.  

• «Καλύτερη στην κατηγορία της» (βαθμολογία 
7 – 10): Εταιρείες με ισχυρή εταιρική 
διακυβέρνηση, ποιοτική διαχείριση, 
εύρωστους ισολογισμούς, καλές σχέσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και καλή κατανόηση και 
διαχείριση ζητημάτων ΠΚΔ. Αυτές οι εταιρείες 
θα πρέπει να είναι ικανές να προσελκύσουν 
τους καλύτερους εργαζόμενους, να 
συνεχίσουν να κατέχουν ηγετική θέση στον 
κλάδο όσον αφορά την παραγωγικότητα, 
έχουν ισχυρούς δεσμούς με την αλυσίδα 
εφοδιασμού, ενεργούν ως «επίλεκτοι 
προμηθευτές» για τους πελάτες και έχουν 
επίγνωση του αντίκτυπού τους στο 
περιβάλλον. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει γενικά μόνο σε 
εταιρείες που αξιολογούνται ως «ουδέτερες» ή 
«καλύτερες στην κατηγορία τους». 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί τη δική του 
ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται από 
τις εταιρείες, καθώς και πληροφοριών που 
παρέχονται στις εκθέσεις βιωσιμότητας των 
εταιρειών και άλλο σχετικό υλικό των εταιρειών. 
Έρευνες τρίτων χρησιμοποιούνται από την ομάδα 
επικουρικά και, γενικά, παρέχουν μια πηγή 
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αμφισβήτησης ή επικύρωσης της προσωπικής 
τους γνώμης.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
θα επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού 
του σε εταιρείες που αντλούν τουλάχιστον το 50% 
των εσόδων τους από δραστηριότητες που 
στηρίζουν την ενεργειακή και οικολογική 
μετάβαση. 

Healthcare 
Innovation 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να 
παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε 
μετοχές και τίτλους που συνδέονται με 
μετοχές εταιρειών του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής 
παγκοσμίως. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού 
του σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται 
με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
ιατρικών υπηρεσιών και σχετικών 
προϊόντων. 

Κατά την άποψη του Διαχειριστή 
Επενδύσεων, το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 
τοποθετημένο κατά τρόπο ώστε να ωφεληθεί 
από τη διαρθρωτική αύξηση της ζήτησης για 
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικών θεραπειών, την οποία 
υποστηρίζουν οι δημογραφικές τάσεις, τα 
βελτιούμενα πρότυπα διαβίωσης και τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε τομείς 
όπως η βιοτεχνολογία, η παρασκευή και η 
διάθεση γενόσημων φαρμακευτικών 
προϊόντων, οι ασφάλειες υγείας και οι 
νοσοκομειακές προμήθειες. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο 
του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους 
(καθώς και άλλες κατηγορίες στοιχείων), 
χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, 
επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα αγοράς 
και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να 
χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση 
του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική 

Επενδυτικός στόχος 

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει 
αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών 
που σχετίζονται με τον τομέα της ιατρικής 
παγκοσμίως, οι οποίες, κατά την άποψη του 
Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι βιώσιμες 
επενδύσεις. 

Επενδυτική πολιτική 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο 
ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και 
τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών 
παγκοσμίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
ιατρικών υπηρεσιών και σχετικών προϊόντων. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 
75% του ενεργητικού του σε βιώσιμες επενδύσεις, 
οι οποίες είναι επενδύσεις σε εταιρείες που 
συμβάλλουν στην προώθηση ενός ή περισσότερων 
ΣΒΑ του ΟΗΕ προάγοντας την ανάπτυξη της 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικών 
θεραπειών και βελτιώνοντας τα πρότυπα 
υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην καινοτομία (για 
αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»). 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε 
ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες 
εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην 
ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που 
δεν προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική και 
κοινωνική ζημία και έχουν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα 
κριτήρια αξιολόγησης του Διαχειριστή 
Επενδύσεων (για αναλυτικότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά 
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διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. αμοιβαίου κεφαλαίου»).  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε 
εταιρείες που ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει 
ότι θα βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητάς 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως έως 
δύο έτη. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να 
συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το 
αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση 
εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα 
βιωσιμότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την προσέγγιση του Διαχειριστή 
Επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία 
του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή 
τοποθεσία www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, 
άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού 
του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες 
κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή 
νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, δικαιώματα 
αγοράς και επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να κατέχει μετρητά. 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την 
πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Κριτήρια βιωσιμότητας 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια 
βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για 
το αμοιβαίο κεφάλαιο. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιλέγει εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ιατρικών υπηρεσιών και συναφών 
προϊόντων, καθώς και σε τομείς όπως η 
βιοτεχνολογία, η παραγωγή και η προμήθεια 
γενόσημων φαρμάκων, τα φαρμακευτικά 
προϊόντα, οι ασφάλειες υγείας και οι 
νοσοκομειακές προμήθειες. Οι επενδυτικές ιδέες 
εντοπίζονται χρησιμοποιώντας θεμελιώδεις 
αναλύσεις μετοχών και αξιολόγηση από την 
κορυφή προς τη βάση των θεματικών παραγόντων 
που επηρεάζουν τη ζήτηση και την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι αναλύσεις του 
Διαχειριστή Επενδύσεων αποσκοπούν στον 
εντοπισμό εταιρειών που είναι καλά 
τοποθετημένες για την ανάπτυξη προϊόντων ή 
υπηρεσιών που καλύπτουν τόσο την αυξανόμενη 
ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη όσο και την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική 
διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις των 
αυξανόμενων δαπανών.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί επίσης 
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ένα αποκλειστικό εργαλείο για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων ΠΚΔ των εταιρειών πριν από την 
επιλογή τους για το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου 
κεφαλαίου. Μεμονωμένες εταιρείες με ανεπαρκείς 
επιδόσεις ΠΚΔ ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο 
χαρτοφυλάκιο εάν ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
θεωρεί ότι μια εταιρεία βρίσκεται σε πορεία 
βελτίωσης των επιδόσεων ΠΚΔ. 

Άλλες πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για τη διενέργεια αυτών των αναλύσεων 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχονται από 
τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της 
εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, 
καθώς και άλλα αποκλειστικά εργαλεία της 
Schroders και δεδομένα τρίτων. 

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 90% των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του 
αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογείται βάσει των 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού 
φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται 
από την επιλογή επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το 
δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό 
φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων 
μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν 
από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, 
σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του 
επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το 
φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που 
συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως. 

Άρθρο 6 Αμοιβαία κεφάλαια 

Τα αμοιβαία κεφάλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 6 του SFDR και για τα οποία τυχόν αναφορές 
σε ουσιώδεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες έχουν αφαιρεθεί από τις 
επενδυτικές πολιτικές τους είναι τα εξής:  

• Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
• Schroder International Selection Fund Emerging Europe 
• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value 
• Schroder International Selection Fund Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund European Equity Yield 
• Schroder International Selection Fund European Value 
• Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity 
• Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser 
• Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities 
• Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies 
• Schroder International Selection Fund Global Equity 
• Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha 
• Schroder International Selection Fund Global Equity Yield 
• Schroder International Selection Fund Global Recovery 
• Schroder International Selection Fund Latin American 
• Schroder International Selection Fund Middle East 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value 
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• Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Equity Market Neutral 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus 
• Schroder International Selection Fund Sustainable QEP Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund Swiss Equity 
• Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity 
• Schroder International Selection Fund US Large Cap 
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