NN (L) Climate
& Environment
Téma: životné prostredie

Akciová stratégia s pozitívnym
vplyvom na životné prostredie
Fond NN (L) Climate & Environment investuje do akcií podnikov, ktoré
okrem finančného výnosu vytvárajú pozitívny ekologický vplyv. Portfólio
manažéri sa zameriavajú na investície do firiem, ktoré ponúkajú riešenia v
oblasti udržateľnosti prírodných zdrojov, akými sú obmedzené zásoby
vody, dostatok potravín alebo energetická transformácia na nízkouhlíkové
hospodárstvo.

Prečo do fondu investovať?
1 Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre
spoločnosť i životné prostredie.
2 Investície do firiem, ktoré budú ťažiť z globálnych
environmentálnych požiadaviek, vďaka čomu budú prosperovať
lepšie než ich konkurenti.
3 Portfólio široko diverzifikované v rámci sektorov a regiónov.

Potenciál fondu vyplýva z nutnosti dostáť dlhodobým globálnym
požiadavkám na životné prostredie:
• Efektívne hospodárenie s vodou
Voda je základ života. Zmeny klímy však zásoby vody v mnohých krajinách
významne ovplyvňujú. Dve miliardy ľudí v súčasnosti žijú v krajinách
s kritickým nedostatkom pitnej vody. Na splnenie cieľov udržateľného rozvoja
je potrebné investície do vodnej infraštruktúry strojnásobiť.

Základné informácie
Typ fondu

Akciový

Mena

EUR
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LU0332194157

• Dostatok potravín
Environmentálne vplyvy sú značné: potravinársky priemysel vytvára 25 %
uhlíkovej stopy a poľnohospodárstvo spotrebúva 70 % sladkej vody.
Zabezpečenie dostatku potravín pre budúce generácie si vyžiada riešenia,
ktoré zahŕňajú inovácie v poľnohospodárstve a distribúcii potravín.
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Stratégia

Investície do firiem, ktoré popri finančného výnosu vytvárajú pozitívne environmentálne vplyvy

Poplatok za správu

2,0 %

• Transformácia na nízkouhlíkové hospodárstvo
Klíma sa kvôli rastúcemu množstvu skleníkových plynov mení rýchlejšie, než
sa očakávalo. Podľa medzinárodného dohovoru by sa do roku 2050 mali
emisie znížiť na nulu. Najväčší podiel emisií vytvára energetický priemysel, len
18 % celkovej spotreby energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Investičné
príležitosti vidíme najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov, úsporných
technológií a elektromobility.

Stupeň rizika

• Obehové hospodárstvo
Prechod na udržateľnú spoločnosť závisí najmä od prístupu k neobnoviteľným
zdrojom. Tempo čerpania prírodných zdrojov sa zvyšuje rýchlejšie než
ekonomická produkcia a populačný rast. Odpadové hospodárstvo, recyklácia
a obalový priemysel sú preto v dobrej pozícii, aby mohli ťažiť z rastúcich
verejných výdavkov.
Svet čelí obrovskému množstvu výziev. Našou víziou je významne prispieť
k ich riešeniu a popritom dosiahnuť atraktívne výnosy. Veríme, že investície do
týchto pre budúcnosť zásadných tém, 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.

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

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

24,06 %

2019

22,90 %

2018

-19,50 %

2017

13,14 %

2016

20,03 %

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 C.R., a.s. žiadnu zodpovednosť. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane
súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

