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Akciová stratégia s pozitívnym
sociálnym vplyvom
Do portfólia fondu vyberáme firmy, ktoré nielenže dosahujú atraktívne
finančné výnosy, ale aj ponúkajú riešenia naliehavých sociálnych
problémov. Stratégia fondu ťaží z dlhodobých globálnych sociálnych
trendov, medzi ktoré patria starnutie populácie alebo rastúci záujem
o zdravý životný štýl. Veríme, že podniky zohľadňujúce tieto trendy majú
potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy.

Prečo do fondu investovať?
1 Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre
spoločnosť i životné prostredie.
2 Investície do firiem zohľadňujúce globálne trendy a majú
potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy.
3 Široko diverzifikované globálne portfólio.

Investičné príležitosti vidíme v 4 kľúčových oblastiach:
• Zlepšenie životných podmienok
Viac než 500 miliónov ľudí žije v podmienkach extrémnej chudoby,
800 miliónov bez elektriny. K naplneniu cieľov udržateľného rozvoja je nutné
vládne výdavky v tejto oblasti strojnásobiť. Investičné príležitosti vidíme
najmä v oblasti sanitácie, bývania a rozvodov vody a elektriny.
• Zdravý životný štýl
2,3 miliardy osôb bojujú s nadváhou. Tá zvyšuje riziko vzniku závažných 		
civilizačných chorôb. Predpokladáme, že podniky, ktoré podporujú zdravý 		
životný štýl, budú prosperovať na celom svete.
• Dostupná zdravotná starostlivosť
Starnutie obyvateľstva zvyšuje dopyt po zdravotnej starostlivosti. Výdavky
na zdravotnú starostlivosť však často rastú rýchlejšie než HDP. Preto existuje
priestor pre inovatívne spoločnosti, ktoré pomôžu zvýšiť udržateľnosť
a efektivitu zdravotnej starostlivosti.
• Kvalitné vzdelanie a finančná gramotnosť
Prístup ku vzdelávaniu, finančným službám a komunikačným nástrojom
umožňuje ľuďom zlepšiť si finančnú i sociálnu situáciu. Na svete však stále
žije 750 miliónov negramotných dospelých osôb, 1,7 miliardy osôb bez
bankového účtu a 3,1 miliardy ľudí bez prístupu na internet. Firmy, ktoré 		
poskytujú riešenia v týchto oblastiach, majú preto potenciál budúceho rastu.
Našou víziou je významne prispieť k riešeniu uvedených problémov a popritom
dosiahnuť atraktívne výnosy. Veríme, že investície do oblastí, ktoré majú
zásadný význam pre budúcnosť, nám umožnia zachytiť kľúčové faktory
budúceho finančného rastu, a pomôcť tak investorom dosiahnuť stanovené
investičné ciele.
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Investície do firiem, ktoré okrem finančného
výnosu prispievajú k riešeniu naliehavých
sociálnych problémov

Poplatok za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

(Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

2,98 %

2019

27,74 %

2018

-6,53 %
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22,79 %

2016

3,77 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2020

Ciele udržateľného rozvoja OSN, na ktorých dosahovaní sa fond podieľa:
S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou
výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť
investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov v dôsledku
výkyvov menového kurzu.

KONIEC
CHUDOBY

ŽIADNY
HLAD

ZDRAVIE
A KVALITNÝ ŽIVOT

KVALITNÉ
VZDELANIE

ČISTÁ VODA
A HYGIENA

DOSTUPNÁ
A ČISTÁ ENERGIA

www.nnfondy.sk
Tento dokument má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii. Aj keď sa venovala zvláštna pozornosť obsahu tohto marketingového
oznámenia, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií. Informácie uvedené v tejto komunikácii sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. NN
Investment Partners B.V., Czech Branch ani iná spoločnosť patriaca k skupine NN Group, ani žiadny z ich vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov nemôže niesť priamo ani nepriamo zodpovednosť za toto marketingové
oznámenie. Použitie informácií obsiahnutých v tejto komunikácii iba na vlastné riziko. Spomínané fondy sú riadne schválené a registrované Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku. NN Investment
Partners B.V. môže rozhodnúť o ukončení uvádzania fondu na trh v súlade s článkom 93a smernice o SKIPCP a článkom 32a smernice AIFM. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či fondy uvedené v tomto dokumente patria
do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Prospekt, oznámenie kľúčových informácií pre investorov (KIID), informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho odškodnenia a ďalšie zákonom požadované dokumenty
týkajúce sa fondov (obsahujúce informácie o finančných prostriedkoch, nákladoch a súvisiacich rizikách) sú k dispozícii na www.nnfondy.sk. Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám naplňujúcich definíciu „US Person“,
tak ako je definovaná v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpisu cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány
alebo právne predpisy zakazujú. Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom.

