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Prospect specific al programului de investiții UL Global Real Estate
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 din
domeniul imobiliar.
Programul de investiţii UL Global Real Estate investeşte în titluri de
participare emise de fondul de investiţii NN (L) Global Real Estate şi în
depozite bancare.

Obiectivul de investiţii
Politica de investiţii

NN (L) Global Real Estate investește într-un portofoliu diversificat de
acțiuni și/sau alte valori mobiliare (ordine de subscriere la valori
mobiliare – până la maxim 10% din activele nete ale fondului – și
obligațiuni convertibile) emise de societăți înființate, listate la bursă
sau tranzacționate în orice țară din întreaga lume și care operează în
sectorul imobiliar.
Indicele de referinţă (benchmark)

10/40 GPR 250 Global Net

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

Manager de portofoliu al fondului
NN (L) Global Real Estate

NN Investment Partners B.V.

De ce să investiţi în acest fond?

 Are expunere directă la piaţa imobiliară (prin trusturi de investiţii
imobiliare);
 Lichiditate foarte bună şi investiţie minimă, caracteristici ce nu se
pot obţine prin investiţia directă în imobiliare;
 Experienţă îndelungată de peste 25 de ani a echipei de
management.

NN Asigurări de Viață S.A.
Str. Costache Negri nr. 1-5
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 402 85 80
F +40 21 402 85 81

www.nn.ro
asigurari@nn.ro;
pensii@nn.ro

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 160; Registrul Comerțului: J40/475/1997; Cod Unic de Înregistrare: 9100488; Societate autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cod RA-012/10.04.2003; Cod LEI: 549300GK7Z9RSNNVFB27; Capital social subscris și vărsat la 11.01.2016: 113.991.626 lei

Profil client

Potrivit pentru:
 Clienţii care au o apetenţă la risc mai ridicată şi au încredere în
potenţialul de dezvoltare al sectorului imobiliar pe termen mediu si
lung;
 Clienţii care văd în acest sector o oportunitate pentru diversificarea
propriului portofoliu de investiţii în vederea maximizării randamentului
pe termen lung;
 Investitorii care au nevoie de o componentă mai dinamică care să le
completeze veniturile.
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