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O 85 % nižší
uhlíková stopa ve srovnání s
benchmarkem

To je ekvivalent emisí
vyprodukovaných 12
domácnostmi nebo 41
automobily

Data k 30. 09. 2021 pro NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)
Zdroj: NN Investment Partners, ISS, Refinitiv
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Uhlíková stopa
Kategorizace emisí aneb jak měříme uhlíkovou stopu našich fondů
Kategorie 1
Přímé emise skleníkových plynů ze zdrojů, které
vlastní nebo kontroluje firma samotná.

Kategorie 2
Nepřímé emise skleníkových plynů, které
vyplývají ze spotřeby nakoupené elektřiny,
páry a ostatních zdrojů energie

Kategorie 3
Další nepřímé emise skleníkových plynů, které
zahrnují dodavatelské a distributorské řetězce.

ESG výkonnost: společnost a udržitelné řízení
NN (L) Global Sustainable Equity

Data k 30. 09. 2021 pro NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)
Zdroj: NN Investment Partners, ISS, Refinitiv

4

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
Brand ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Investoři by si měli zjistit u svého
ohlašovacích povinnostech
distributora, zda fondyDistribution
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
Network effect
Partners B.V., Czech Branch žádnou zodpovědnost.
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. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a
nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz a www.nnfondy.sk.
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