
• Beleggen in bedrijven die profiteren van maatschappelijke langetermijntrends …
•… en bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Thematisch beleggen in Gezondheid en Welzijn
Beleggers in het NN (L) Health & Well-being-fonds zijn goed 
gepositioneerd om te profiteren van wereldwijde 
maatschappelijke langetermijntrends, zoals:

• Vergrijzende bevolking en groeiende middenklasse

• Behoefte efficiëntere oplossingen gezondheidszorg

• Structurele trend naar gezonder leven

Het fonds belegt in bedrijven die bijdragen aan een gezondere 
levensstijl en het welzijn van mensen overal ter wereld. Veel van 
deze bedrijven dragen niet alleen actief bij aan een gezondere 
samenleving, maar zullen volgens ons ook een aantrekkelijk 
financieel rendement voor beleggers behalen.

Fatsoenlijke levensstandaard
Meer dan 500 miljoen mensen leven in extreme armoede, hebben 
weinig voedsel en geen of beperkte basisvoorzieningen. 800 
miljoen mensen hebben geen elektriciteit en drie miljard mensen 
hebben thuis geen sanitaire voorzieningen met water en zeep. 
Om te voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van 
de Verenigde Naties, moeten de overheidsuitgaven voor water, 
sanitaire voorzieningen en hygiëne tegen 2030 verdrievoudigd 
zijn. Beleggingsoplossingen die hier waarschijnlijk van profiteren, 
zijn onder meer huisvesting, sanitaire voorzieningen & hygiëne, 
en water- & elektriciteitsvoorzieningen.

Fit van lichaam & geest
De beschikking hebben over schoon water, voldoende en 
voedzaam kunnen eten en een actief leven leiden, zijn belangrijke 
ingrediënten voor een gezonde levensstijl. Naar schatting 2,3 
miljard mensen hebben overgewicht, terwijl één op de acht 
zwaarlijvig is. Dit leidt tot meer niet-overdraagbare ziekten zoals 
kanker, diabetes en hart- en vaatproblemen, samen goed voor 
70% van de economische last van ziekten, ofwel 3 biljoen dollar 
per jaar. Bedrijven die gezonde consumptie en gezonde levensstijl 
stimuleren, zullen profiteren van de ambitie om deze ziekten over 
de hele wereld geleidelijk te voorkomen.

Betaalbare gezondheidszorg
De gezondheidszorg speelt een bijzonder belangrijke rol in het 
maatschappelijk welzijn. In veel landen, vooral in de Verenigde 
Staten, groeien de uitgaven aan gezondheidszorg sneller dan het 
BBP. De toenemende vraag van een vergrijzende bevolking, de 
hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling, en slecht 
afgestemde belangen van zorgverleners zijn de belangrijkste 
redenen voor de toch al hoge kosten.

Innovatieve bedrijven vinden manieren om de gezondheidszorg 
duurzamer en efficiënter te maken - bijvoorbeeld door 
verschillende aspecten van de complexe toeleveringsketen te 
integreren, door de belangen van aanbieders beter op elkaar af 
te stemmen en door bedrijfsmodellen te creëren die het voor 
patiënten gemakkelijker maken om de behandeling te krijgen die 
ze nodig hebben.

Thematisch beleggen in aandelen
NN (L) Health & Well-being



Financiële inclusie
Door toegang te hebben tot digitale financiële diensten kunnen 
mensen hun financiële en sociale situatie verbeteren. Er zijn nog 
steeds 1,7 miljard mensen zonder bankrekeningen er is een sterke 
relatie tussen economische groei en de mate van financiële 
inclusie in een land. Er is dus een sterke (maatschappelijke) 
beleggingscase voor bedrijven die oplossingen bieden op het 
gebied van financiële inclusie, zoals bijvoorbeeld 
betaalplatformen, micro-financieringsbanken, en verzekeraars in 
opkomende markten.

Health & Well-being
Het NN (L) Health & Well-being-fonds wil de 
kwaliteit van leven verbeteren. Het fonds belegt 
in bedrijven die oplossingen bieden voor de ‘s 
werelds meest urgente maatschappelijke 
uitdagingen.

In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Het NN (L) Health & Well-being-fonds belegt om een positieve 
bijdrage te leveren aan zes Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de VN 
die relevant zijn voor het bereiken van de belangrijkste 
maatschappelijke doelen. Door aan te sluiten bij deze SDG’s, 
bieden we beleggers een algemeen erkende en gestructureerde 
manier om inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van 
hun beleggingen.

Het fonds profiteert niet alleen van sociaal-economische 
groeitrends, maar is ook goed gepositioneerd om te profiteren 
van een deel van het extra kapitaal dat wordt ingezet om de 
SDG’s te halen. Deze financieringsbehoefte wordt geschat op 
USD 2,5-3,0 biljoen per jaar, wat overeenkomt met 3-4% van het 
wereldwijde bbp.

Beleggingskansen
We hebben vier doelen en twaalf oplossingen geïdentificeerd die 
zijn gericht op deze wereldwijde maatschappelijke uitdagingen 
(zie de figuur hieronder). Naar onze mening zijn bedrijven die 
oplossingen bieden voor een of meer van deze doelen goed 
gepositioneerd om te profiteren van de onderliggende trends. 
Deze bedrijven hebben een concurrentievoordeel en zullen op de 
lange termijn waarschijnlijk beter presteren dan hun 
concurrenten.

Omschrijving van de strategie
Ons NN (L) Health & Well-being-fonds belegt in beursgenoteerde 
aandelen die een aantrekkelijk financieel rendement bieden en 
een positieve maatschappelijke impact hebben. We proberen de 
maatschappelijke bijdrage van de effecten die we in portefeuille 
hebben te meten en gaan in gesprek met bedrijven om hen te 
helpen een steeds grotere impact te maken.

Doelstelling
Voor de vergelijking van de financiële performance wordt de 
MSCI AC World (Net) Index door het fonds gebruikt als 
referentie-index.

Fondsinformatie

Beleggingsuniversum Wereldwijde aandelen

Referentie-index MSCI (AC) World (Net) Index

Valuta Euro 

Aantal posities 30-60

ISIN code LU2142154892

Kosten N share class 0,83%

Voor meer informatie over het fonds verwijzen wij u naar het 
prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) zoals 
beschikbaar op www.nnip.com.

SDGs
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Fatsoenlijke 
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Fit van lichaam en geest Betaalbare gezondheidszorg Financiële inclusie

Oplossingen
• Huisvesting
• Sanitair & hygiëne, 
• Water & elektriciteit

• Gezonde consumptie
• Actieve levensstijl
• Onderwijs

• Biowetenschappen
• Medische technologie
• Gezondheidszorg

• Microfinanciering
• Verzekering
• Betaalplatform

“Onze missie: een zinvolle bijdrage leveren 
aan het oplossen van de grootste wereld-
wijde uitdagingen en tevens een aantrek-
kelijk financieel rendement behalen”

Huub van der Riet Lead portfolio manager

Ivo Luiten Sr. portfolio manager

Marina Iodice Sr. portfolio manager
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Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of 
verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit 
document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete
garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennis-
geving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort 
tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin 
opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, repro-
duceren, distribueren. NN (L) Health & Well-being is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het pros-
pectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via 
www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In 
het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 
van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in 
landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


