NN (L) European
Equity
NN (L) Európsky akciový fond

Investičné príležitosti
v európskom regióne
Európa patrí tradične k najvyspelejším ekonomickým regiónom na
svete. Je zdrojom technických a výrobných inovácií a predstavuje
takisto špičku v oblastiach energetiky a ekológie. V roku 2013
došlo k obnoveniu hospodárskeho rastu, čo významne prispelo
k stabilizácii európskych akciových trhov. Európska centrálna
banka navyše v roku 2019 ustúpila od svojho pôvodného zámeru
zvyšovať postupne úrokové sadzby a naďalej tak svojou politikou
podporuje rast ekonomiky i kapitálových trhov. Investičné
príležitosti a rastový potenciál tu vidíme tiež vďaka atraktívnemu
trhovému oceneniu európskych akcií.

Prečo do fondu investovať?
1 Fond diverzifikuje naprieč európskymi krajinami
a ekonomickými sektormi.
2 Dobré výsledky fondu za celú históriu od jeho založenia.
3 Európska ekonomika je podporovaná uvoľnenou menovou
politikou Európskej centrálnej banky.

Základné informácie
Typ fondu

Akciový

NN (L) European Equity je akciový fond, ktorého portfólio je široko
diverzifikované naprieč európskymi krajinami a najrôznejšími sektormi.
Z krajín prevažujú Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko a Francúzsko,
sektorová alokácia je orientovaná najmä na financie, zdravotníctvo
a priemysel. Fond má už mnohoročnú históriu a dlhodobo udržuje
svoj rastový trend, od založenia eurovej triedy v decembri 2001
dosiahol priemerný ročný výnos 4,68 % (k 31. 12. 2019).

Mena

EUR

ISIN

LU0082087510

Dátum založenia

18. 12. 2001

Stratégia

Akcie európskych spoločností

Porovnávací index

MSCI Europe (Net)

Poplatok za správu

1,3 % p. a.

Investičný proces je založený na fundamentálnej analýze, ktorá pracuje
so širokou škálou nezávislých zdrojov dát. Manažéri fondu vyberajú iba
také firmy, ktoré zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne
princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré idú ruka
v ruke s dosahovaním finančných cieľov. Dôraz je kladený na dlhodobo
udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Stupeň rizika

Fond NN (L) European Equity patrí medzi dynamické akciové fondy,
pre ktoré sa odporúča investičný horizont 5 a viac rokov. Fond je
vhodný pre vyváženého až dynamického investora.

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

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2019

2018

2017

2016

2015

25,76 %

-12,73 %

10,73 %

0,61 %

13,58 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2019

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 kolísanie možných
výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu.

www.nnfondy.sk
Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu
cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou. Investori by si mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným
investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s., žiadnu zodpovednosť. Všetky
dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

