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Proč do fondu investovat?
1 Dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost kapitálu

2 Pozitivní ekologické dopady 

3 Těží z dlouhodobých globálních trendů

Akciová strategie s pozitivním vlivem 
na životní prostředí 
Fond NN (L) Climate & Environment investuje do akcií firem, které kromě 
finančního výnosu vytvářejí pozitivní ekologické dopady. Portfolio manažeři 
se zaměřují na investice do firem, které přispívají k řešení udržitelnosti 
přírodních zdrojů, jakými jsou omezené zásoby vody, dostatek potravin 
nebo energetická transformace k nízkouhlíkové ekonomice. 

Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním 
požadavkům na životní prostředí:

•  Efektivní hospodaření s vodou
 Změny klimatu významně ovlivňují zásoby vody. Ke splnění cílů udržitelného  
 rozvoje je třeba investice do vodní infrastruktury ztrojnásobit.

•  Dostatek potravin
 Zajištění dostatku potravin pro budoucí generace bude vyžadovat řešení,   
 která zahrnují inovace v zemědělství a v distribuci potravin. 

•  Transformace k nízkouhlíkové ekonomice
 Dle mezinárodní úmluvy by měly být do roku 2050 emise sníženy na nulu.   
 Největší podíl emisí vytváří energetický průmysl, pouze 18 % celkové   
 spotřeby energie pochází z obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti vidíme  
 zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, úsporných technologií  
 a elektromobility. 

•  Cirkulární ekonomika
 Tempo čerpání přírodních zdrojů se zvyšuje rychleji než ekonomická   
 produkce a populační růst. Odpadové hospodářství, recyklace a obalový   
 průmysl jsou proto v dobré pozici, aby mohly těžit z rostoucích veřejných   
 výdajů.

Svět čelí nesčetnému množství výzev. Naší vizí je významně přispět k jejich 
řešení a dosáhnout přitom atraktivních výnosů. Věříme, že investice do těchto 
pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory 
budoucího finančního růstu. 
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S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou 
výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost 
investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu 
výkyvů měnového kurzu. 

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí:

Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového 
sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners 
B.V., Czech Branch ani jiná společnost v její vlastnické struktuře, ani žádný z jejích vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací 
obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout  
o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou 
pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu,  
a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu 
souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.nnfondy.cz. 
Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji 
investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.
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