NN (L) Climate
& Environment
Téma: životní prostředí

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
Voda je základ života. Změny klimatu však zásoby vody v mnoha zemích
významně ovlivňují. Dvě miliardy lidí žijí nyní v zemích s kritickým nedostatkem
pitné vody. Ke splnění cílů udržitelného rozvoje je třeba investice do vodní
infrastruktury ztrojnásobit.
• Dostatek potravin
Environmentální dopady jsou značné: potravinářský průmysl vytváří 25 %
uhlíkové stopy a zemědělství spotřebovává 70 % sladké vody. Zajištění
dostatku potravin pro budoucí generace bude vyžadovat řešení, která
zahrnují inovace v zemědělství a v distribuci potravin.
• Transformace k nízkouhlíkové ekonomice
Klima se kvůli rostoucímu množství skleníkových plynů mění rychleji, než se
očekávalo. 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.

Proč do fondu investovat?
1 Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro
společnost i životní prostředí.
2 Investice do firem, které budou těžit z globálních
environmentálních požadavků, díky čemuž budou prosperovat
lépe než jejich konkurenti.
3 Portfolio široce diverzifikované napříč sektory a regiony.
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Výkonnost v kalendářních letech

• Cirkulární ekonomika
Přechod k udržitelné společnosti závisí zejména na přístupu k neobnovitelným
zdrojům. 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.

2020

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.

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.

(dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)
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23,61 %

2016

14,16 %

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

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

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.

