NN (L) Global
Sustainable Equity
Akciová stratégia založená na
princípe zodpovedného investovania
Fond NN (L) Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených
svetových spoločností v rámci rôznych regiónov a sektorov.
Do portfólia fondu sa vyberajú len akcie firiem spĺňajúce náročné
kritériá spoločensko-environmentálnej zodpovednosti. Spôsob
riadenia týchto spoločností zohľadňuje ochranu životného
prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia
spoločnosti, ktoré kráčajú ruka v ruke s plnením obchodných cieľov.
Vďaka integrácii ESG faktorov (E – ochrana životného prostredia,
S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie) sme boli schopní
odhaliť potenciálnu hodnotu firiem a vybrať najkvalitnejšie
spoločnosti so silnou konkurenčnou výhodou. Také firmy sa rýchlo
prispôsobujú novým trhovým podmienkam a majú tak dobrú pozíciu,
aby čelili výzvam ďalších rokov, hoci zatiaľ nevieme, o aké výzvy pôjde.
Fond NN (L) Global Sustainable Equity patrí medzi dynamické
investičné stratégie, ktoré sú vhodné na dlhodobé budovanie
finančnej rezervy. Minimálny odporúčaný investičný horizont
je 5 a viac rokov.
Za svoju dvadsaťročnú históriu dokázali udržateľné fondy generovať
nadvýnos v rôznych trhových podmienkach, čo prisudzujeme nášmu
spoločensky zodpovednému prístupu. Fond preukázal odolnosť
nielen počas finančnej krízy v roku 2008, ale prekonával svojich
konkurentov taktiež v koronakríze.
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.

Prečo do fondu investovať?
1 Investície do akcií spoločností, ktoré spĺňajú kritériá
udržateľného rozvoja.
2 Dôkladná analýza a výber konkrétnych titulov na všetkých
svetových trhoch.
3 Dlhoročné skúsenosti so spoločensky zodpovedným 		
investovaním už od roku 1999.

Základné informácie
Typ fondu

Akciový

Mena

EUR

ISIN

LU0119216553

Dátum založenia

7. 7. 2000

Stratégia

Globálne akcie firiem, ktoré spĺňajú prísne
kritériá v environmentálnej, spoločenskej
a finančnej oblasti

Porovnávací index

MSCI World

Poplatok za správu

1,5 % p. a.

Stupeň rizika

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

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

2019

2018

2017

2016

22,67 %

35,40 %

-7,20 %

8,18 %

5,35 %

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

4 piliere zodpovedného investovania v NNIP

Aktívne vlastníctvo

Obmedzenie produkcie zbraní

Presadzujeme záujmy investorov
a aktívne vykonávame hlasovacie právo
na valných zhromaždeniach spoločností
zahrnutých v portfóliu fondu.

Neinvestujeme do spoločností, ktoré
vyrábajú a exportujú zbrane do krajín
s embargom, alebo sa podieľajú na
jadrovom vyzbrojovaní.

Integrácia ESG* faktorov
do investičného procesu
*štandardy, ktoré dodržujú politiku
udržateľného rozvoja, ako aj
ekologické a sociálne princípy

Dlhoročná história
Spoločnosť NN Investment
Partners riadi fondy založené
na princípe spoločensky
zodpovedného investovania
už od roku 1999.

www.nnfondy.sk
Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutia
cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou. Investori by si mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným
investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či fondy uvedené v tomto dokumente patria do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla
vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners B.V., Czech Branch žiadnu zodpovednosť. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane
súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

