NN (L) Health
& Well-being
Téma: lidé a společnost

Akciová strategie s pozitivními
sociálními dopady
Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních
finančních výnosů, ale rovněž nabízejí řešení naléhavých sociálních
problémů. Tím přispívají ke zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po
celém světě. Strategie fondu těží z dlouhodobých globálních sociálních
trendů, mezi které patří stárnutí populace, růst střední třídy, potřeba kvalitní
a dostupné zdravotní péče i rostoucí zájem o zdravý životní styl. Věříme, že
firmy zohledňující tyto trendy, mají potenciál přinášet svým investorům
atraktivní výnosy.
Investiční příležitosti vidíme ve 4 klíčových oblastech:
• Zlepšení životních podmínek
Více než 500 milionů lidí žije v podmínkách extrémní chudoby, 800 milionů
bez elektřiny. Ke splnění cílů udržitelného rozvoje je nutné vládní výdaje v této
oblasti ztrojnásobit. Investiční příležitosti vidíme zejména v oblasti sanitace,
bydlení a rozvodů vody a elektřiny.
• Zdravý životní styl
2,3 miliardy lidí se potýká s nadváhou. Ta zvyšuje riziko vzniku závažných 		
civilizačních chorob. Předpokládáme, že firmy, které podporují zdravý životní
styl, budou prosperovat na celém světě.
• Dostupná zdravotní péče
Stárnutí populace zvyšuje poptávku po zdravotní péči. Výdaje na zdravotní
péči však rostou často rychleji než HDP. Proto je zde prostor pro inovativní
společnosti, které pomohou zvýšit udržitelnost a efektivitu zdravotní péče.
• Kvalitní vzdělání a finanční gramotnost
Přístup ke kvalitnímu vzdělání, finančním službám a komunikačním nástrojům
umožňuje lidem zlepšit jejich finanční i sociální situaci. Na světě je však stále
750 milionů negramotných dospělých, 1,7 miliardy lidí nemá bankovní účet
a 3,1 miliardy lidí nemá přístup k internetu. Investice do firem, které poskytují
řešení v těchto oblastech, představují atraktivní investiční příležitost.
Naší vizí je významně přispět k řešení těchto výzev a dosáhnout přitom
atraktivních výnosů. Věříme, že investice do těchto pro budoucnost zásadních
témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu,
a pomoci tak investorům naplnit jejich investiční cíle.

Proč do fondu investovat?
1 Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro
společnost i životní prostředí.
2 Investice do firem, které zohledňující globální trendy,
mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.
3 Široce diverzifikované globální portfolio.
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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. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C.R., a.s. žádnou zodpovědnost. Všechny důležité
informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

