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Prospect specific al programului de investiții UL Global Opportunities
Prospectul specific completează informaţiile din Prospectul General al programelor de investiţii NN Unit Linked.
Ţinând cont de toleranţa dumneavoastră la risc, durata şi scopul investiţiei, consultantul dumneavoastră vă va prezenta
toate opţiunile disponibile pentru a vă ajuta să luaţi o decizie optimă de alocare a investiţiilor.

Obiectivul fondului este de a realiza creşteri de capital pe termen lung
prin investirea într-un portofoliu diversificat de acţiuni globale.

Obiectivul de investiţii
Politica de investiţii

Programul de investiţii UL Global Opportunities investeşte în titluri de
participare emise de fondul de investiţii NN (L) Global Equity Impact
Opportunities şi în depozite bancare.
NN (L) Global Equity Impact Opportunities urmăreşte să identifice
oportunităţile de investiţii din pieţele de acţiuni la nivel global prin
folosirea unor teme investiţionale foarte bine definite. Aceste teme
investiţionale descriu factorii care se află la baza potenţialului de
creştere a anumitor companii şi care reflectă tendinţele pe termen
lung din economia reală. Temele investiţionale sunt următoarele:
1. Creşterea economică
2. Inovaţia tehnologică şi industrială
3. Schimbările comportamentului consumatorilor
4. Schimbările mediului înconjurător
5. Revoluţia digitală
6. Schimbările sociale şi politice
Modificările demografice

Indicele de referinţă (benchmark)

MSCI (AC) World (Net) Index – este un indice care urmăreşte
performanţa pieţelor de capital din toata lumea. Informaţii despre
evoluţia şi componenţa acestui indice găsiţi pe pagina: www.msci.com

Profilul de risc
(pe o scară de la 1 la 6)

5 (Ridicat)

Principalele riscuri aplicabile

Risc valutar
Risc de piață

Durata minimă recomandată de investire

5 ani

Taxa anuală de administrare

1,8%

Data lansării

3 octombrie 2011

Moneda

Lei
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De ce să investiţi în acest fond?

 Abordare investiţională modernă care are la bază identificarea unor
tendinţe de creştere care ajută la descoperirea celor mai interesante
oportunităţi de investiţie la nivel global;
 Dispersie ridicată a riscului prin diversificarea globală;
 Echipă de management cu o experienţă îndelungată.

Profil client

Potrivit pentru:
 Clienţii care au o apetenţă la risc mai ridicată şi vor să îşi diversifice
portofoliul de investiţii;
 Investitorii care au nevoie de o componentă mai dinamică care să le
aducă aprecierea capitalului investit.
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