SFDR článok 9:
Investuje
zodpovedne

NN (L) Smart
Connectivity

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.
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. 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. Preto sa zameriavame predovšetkým na vzdelávanie, 		
personálne agentúry aj poskytovateľov analytických a informačných 		
služieb.
• Budovanie funkčnej infraštruktúry
Na dosiahnutie hospodárskych a environmentálnych cieľov je nutná
udržateľná výstavba, efektívna doprava a funkčná infraštruktúra.
• Kybernetická bezpečnosť
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.

Prečo do fondu investovať?
1 Dlhodobo udržateľné výnosy a návratnosť kapitálu
2 Pozitívne spoločenské vplyvy
3 Ťaží z dlhodobých globálnych trendov

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

Porovnávací index

MSCI AC World

Poplatok za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

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

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
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Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2021

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.
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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 v jej vlastníckej štruktúre, 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. Rozhodnutie investovať do fondu by malo zohľadniť všetky charakteristiky, ciele a súvisiace riziká fondu, ktoré sú opísané v prospekte. Podporovaná investícia sa týka nadobudnutia
podielových jednotiek alebo akcií fondu, a nie podkladového aktíva, do ktorého fond investuje. Prospekt, oznámenie kľúčových informácií pre investorov (KIID), informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho
odškodnenia, informácie o charakteristikách fondu súvisiacich s udržateľnosťou (napr. klasifikácia SFDR) 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.

