NN (L) Global
Equity Impact
Opportunities
Akciová stratégia s pozitívnymi
sociálnymi a ekologickými vplyvmi
Fond NN (L) Global Equity Impact Opportunities investuje do akcií spoločností
obchodovaných na burze, ktorých činnosť prináša okrem finančného zhodnotenia
aj pozitívne merateľné vplyvy v niektorom zo sedemnástich cieľov udržateľného
rozvoja OSN.
Svet čelí nespočetnému množstvu výziev. Našou víziou je významne prispieť k ich
riešeniu a popritom dosiahnuť atraktívny výnos. Sme presvedčení, že investície do
týchto pre budúcnosť zásadných tém, nám umožnia zachytiť kľúčové faktory
budúceho finančného rastu. Okrem toho vytvárame pridanú hodnotu vo svete,
v ktorom žijeme.
Zameriavame sa na kvalitné a inovatívne firmy so silnou konkurenčnou výhodou.
Do našej databázy sme na základe analýzy viac než 15 000 firiem podnikajúcich
v rôznych odvetviach vybrali približne 3 000 tých, ktoré podnikajú s priamym
pozitívnym vplyvom na životné prostredie a spoločnosť. Akcie vybraných spoločností
následne prechádzajú prísnym hodnotením z hľadiska finančných parametrov. Tento
prístup nám umožňuje nachádzať po celom svete tie najlepšie príležitosti s pozitívnym
sociálnym a ekologickým vplyvom a profitovať z ich možného rastu, ktorý dosahujú
vďaka inováciám. Sociálne a ekologické vplyvy podnikov, ktoré máme v portfóliu sa
snažíme taktiež merať.
Hoci sa fond vďaka svojmu spoločensky zodpovednému prístupu vyznačuje nižšou
kolísavosťou, patrí medzi dynamické investičné stratégie. Je teda vhodný na dlhodobé
budovanie finančnej rezervy. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov.
Pandémia koronavírusu ešte viac zdôraznila význam spoločensky zodpovedného
investovania. Kapitálové trhy zažívajú vplyvom koronakrízy nebývalo vysokú volatilitu.
Okrem dodržania dlhodobého investičného horizontu je tak zároveň veľmi dôležité
investovať do firiem, ktoré sú dostatočne odolné a prispôsobivé, aby krízu nielen
prekonali, ale dokázali prinášať svojim investorom výnos aj v nasledujúcich rokoch. Iba
zníženie emisií uhlíka nestačí, ak sa firmy nestarajú o svojich zamestnancov. Ešte väčšiu
váhu získa faktor udržateľného riadenia, keďže ide o najúčinnejší nástroj na identifikáciu
rizík a príležitostí, rovnako ako odolnosti voči externým šokom.
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 Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre 			
spoločnosť i životné prostredie.
2 Investície do najlepších svetových akcií s dôrazom
na inovácie a zodpovedný prístup.
3 Široko diverzifikované portfólio.
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Stratégia

Investície do spoločností, ktoré majú okrem
finančného výnosu pozitívny sociálny
a ekologický vplyv

Porovnávací index

MSCI AC World

Poplatok za správu

2,0 % p. a.

Stupeň rizika

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

2019

2018

2017

2016

12,72 %

28,18 %

-8,59 %

14,91 %

-2,41%

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

