NN (L) Smart
Connectivity
Téma: inovace
a udržitelný rozvoj

Akciová strategie podporující
inovace a udržitelný rozvoj
Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firem, které přispívají
k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií.
Takové firmy těží z dlouhodobých globálních trendů, mezi které patří
urbanizace, industrializace a digitalizace. Proto mají konkurenční výhodu,
díky které se jim bude v budoucnu dařit lépe než jejím konkurentům. Důraz
je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.
Fond reaguje na potřebu zvýšení produktivity práce, která je základním
předpokladem hospodářského růstu. Jde zejména o:
• Využití nových technologií
Trh průmyslové automatizace (např. robotizace, 3D tisk, rozšířená realita) 		
roste o 10 % ročně. V informačních technologiích narůstá význam cloudových
služeb jako nástroje pro ukládání dat. Investiční příležitosti vidíme díky těmto
trendům především ve firmách specializujících se na automatizaci
a IT poradenství.
• Podporu vývoje a výzkumu
Výzkum, otevřený přístup k informacím a kvalitní vzdělání jsou předpokladem
ekonomického růstu, zároveň snižují nerovnosti uvnitř zemí i mezi nimi.
V důsledku digitalizace a nástupu internetu věcí bude význam dat nadále
růst. Proto se zaměřujeme především na vzdělávání, personální agentury
i poskytovatele analytických a informačních služeb.
• Budování funkční infrastruktury
Urbanizace vede k vyšší míře znečištění. K dosažení ekonomických
a environmentálních cílů je proto nezbytná udržitelná výstavba, efektivní 		
doprava a funkční infrastruktura.
• Kybernetickou bezpečnost
Kybernetická kriminalita se nyní podílí 25 % na celkové trestné činnosti
a výdaje na zabezpečení rostou 10% tempem ročně. Předpokládáme,
že význam kybernetické bezpečnosti poroste i nadále, a proto v této oblasti
vidíme celou řadu investičních příležitostí.
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.

Proč do fondu investovat?
1 Investice do firem, které reagují dostatečně rychle na 			
nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní
prostředí, které umí využít ve svůj prospěch.
2 Investice s pozitivním měřitelným dopadem v 6 cílech
udržitelného rozvoje OSN.
3 Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy
a návratnost kapitálu.

Základní informace
Typ fondu

Akciový

Měna

CZK

ISIN

LU2033393641

Datum založení

6. 12. 2019 (26. 1. 1998 pro USD třídu fondu)

Strategie

Investice do firem, které kromě finančního
výnosu vytvářejí pozitivní společenské dopady
prostřednictvím inovací a technologií

Poplatek za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

(dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech
CZK

USD

2020

9,46 %

20,77 %

2019

n/a

37,75 %

2018

n/a

-6,11 %

2017

n/a

29,83 %

2016

n/a

13,70 %

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

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

www.nnfondy.cz
Právní upozornění: Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných
papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy. Investoři by si měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím
v rámci své jurisdikce. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout
použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners B.V., Czech Branch žádnou zodpovědnost. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně
souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

