NN (L) Smart
Connectivity
Téma: inovácie
a udržateľný rozvoj

Akciová stratégia podporujúca
inovácie a udržateľný rozvoj
Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firiem, ktoré prispievajú
k udržateľnému rozvoju spoločnosti prostredníctvom inovácií a technológií.
Tieto podniky ťažia z dlhodobých globálnych trendov, medzi ktoré patria
urbanizácia, industrializácia a digitalizácia. Preto majú konkurenčnú
výhodu, vďaka ktorej sa im bude v budúcnosti dariť lepšie než ich
konkurentom. Dôraz sa kladie na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy
a návratnosť kapitálu.

Prečo do fondu investovať?
1 Investície do podnikov, ktoré rýchlo reagujú na najnovšie trendy, 		
ako aj na neustále sa meniace trhové prostredie, ktoré vie
využiť vo svoj prospech.
2 Investície s pozitívnym merateľným vplyvom na 6 cieľov OSN
v oblasti udržateľného rozvoja.
3 Dôraz sa kladie na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy
a návratnosť kapitálu.

Fond reaguje na potrebu zvýšenia produktivity práce, ktorá je základným
predpokladom hospodárskeho rastu. Ide najmä o tieto oblasti:
• Využitie nových technológií
Trh priemyselnej automatizácie (napr. robotizácia, 3D tlač, rozšírená realita)
rastie o 10 % ročne. V oblasti informačných technológií stúpa význam 		
cloudových služieb ako nástroja na uchovávanie dát. Investičné príležitosti
vidíme vďaka týmto trendom najmä v podnikoch, ktoré sa špecializujú na 		
automatizáciu a IT poradenstvo.
• Podpora vývoja a výskumu
Výskum, otvorený prístup k informáciám a kvalitné vzdelanie sú 		
predpokladom ekonomického rastu, zároveň znižujú nerovnosti vnútri krajín
aj medzi nimi. V dôsledku digitalizácie a nástupu internetu vecí bude význam
dát naďalej rásť. Preto sa zameriavame predovšetkým na vzdelávanie, 		
personálne agentúry aj poskytovateľov analytických a informačných 		
služieb.
• Budovanie funkčnej infraštruktúry
Urbanizácia vedie k vyššej miere znečistenia. Na dosiahnutie hospodárskych
a environmentálnych cieľov je preto nutná udržateľná výstavba, efektívna 		
doprava a funkčná infraštruktúra.
• Kybernetická bezpečnosť
Kybernetická kriminalita sa v súčasnosti podieľa 25 % na celkovej trestnej 		
činnosti a výdavky na zabezpečenie rastú 10 % tempom ročne.
Predpokladáme, že význam kybernetickej bezpečnosti sa bude zvyšovať
aj naďalej, a preto v tejto oblasti vidíme celý rad investičných príležitostí.
Svet čelí obrovskému množstvu výziev. Našou víziou je významne prispieť
k ich riešeniu a popritom dosiahnuť atraktívne výnosy. Veríme, že investície
do týchto oblastí, ktoré majú zásadný význam pre budúcnosť, nám umožnia
zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu.

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.

Základné informácie
Typ fondu

Akciový

Mena

EUR

ISIN

LU0332192888

Dátum založenia

4. 12. 2008

Stratégia

Investície do firiem, ktoré okrem finančného
výnosu vytvárajú pozitívne spoločenské vplyvy
prostredníctvom inovácií a technológií

Poplatok za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

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

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

10,26 %

2019

39,59 %

2018

-1,87 %

2017

13,47 %

2016

16,52 %

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

