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Deze thematische impact fondsen bieden beleggers, naast een 
aantrekkelijk verwacht financieel rendement, tevens een directe 
en tastbare positieve impact op een meer duurzame wereld.

Wat betekent dit voor u als belegger?
U hoeft niets te doen, de samenvoeging zal begin oktober 2020 
automatisch worden uitgevoerd. In onderstaand overzicht treft 
u de tien sectorfondsen aan die worden samengevoegd met 
de betreffende drie thematische impactfondsen. Vanwege de 
samenvoeging kunt u een aantal dagen voorafgaand aan de 
samenvoeging géén orders meer opgeven in de sectorfondsen. 
Met deze samenvoeging zullen de sectorfondsen verdwijnen.

Van sectorfondsen naar thematische impactfondsen
NN Investment Partners B.V. (NN IP), de fondsbeheerder van de 
NN beleggingsfondsen, bekijkt continu de positionering van haar 
fondsen in een veranderende omgeving en hoe deze verder kunnen 
worden verduurzaamd.

NN IP koestert een hoge ambitie op het gebied van duurzaam 
beleggen en ziet kansen in thematisch beleggen. In lijn met deze 
ambitie en trend worden de tien sectorfondsen – welke genoteerd 
zijn in Nederland – begin oktober 2020 samengevoegd met drie 
bestaande thematische impactfondsen in Luxemburg.

• NN Investment Partners voegt tien sectorfondsen samen met drie thematische impactfondsen

• Lopende kosten van de thematische fondsen zijn gelijk aan de kosten van de beursgenoteerde sectorfondsen

• U hoeft niets te doen, de samenvoeging zal begin oktober 2020 automatisch worden uitgevoerd

• Met de thematische impactfondsen blijft u belegd in een wereldwijde selectie van hoogwaardige bedrijven

• Naast een aantrekkelijk verwacht financieel rendement dragen de fondsen bij aan een duurzamere wereld

Tabel 1: Samenvoeging

Verdwijnende sectorfondsen Geen orderopgave meer mogelijk 
in verdwijnende sectorfondsen

       Datum 
       samenvoeging

Verkrijgende thematische 
impactfondsen

Orderopgave mogelijk in 
verkrijgende thematische 
impactfondsen

NN Basic Materials Fund
NN Energy Fund
NN Industrials Fund
NN Utilities Fund

25 september t/m 2 oktober 2020 5 oktober 2020 NN (L) Climate & Environment 5 oktober 2020

NN Financials Fund
NN Information Technology Fund
NN Communication Services Fund

29 september t/m 6 oktober 2020 7 oktober 2020 NN (L) Smart Connectivity 7 oktober 2020

NN Daily Consumer Goods Fund
NN Health Care Fund
NN Luxury Consumer Goods Fund

1 oktober t/m 8 oktober 2020 9 oktober 2020 NN (L) Health & Well-being 9 oktober 2020
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Impact beleggen binnen de drie thematische impactfondsen
De Verenigde Naties heeft 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld (Sustainable Development 
Goals of SDG’s) om gezamenlijk een eerlijke en duurzame wereld 
te realiseren in 2030. De drie thematische impactfondsen van 
NN richten zich ieder op zes specifieke SDG’s binnen de thema’s: 
Mensen, Planeet en Welvaart. Voor ieder van deze thema’s hebben 
wij vier doelen vastgesteld. Een geïllustreerde weergave hiervan 
treft u aan in onderstaande tabel.

Wat is het effect van de samenvoeging op het 
beleggingsbeleid van de fondsen?
De thematische impactfondsen beleggen, net als de huidige 
sectorfondsen, wereldwijd in aandelen van ondernemingen, met als 
doel het behalen van aantrekkelijke financiële rendementen.

Er zijn echter ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de 
ontvangende fondsen worden beheerd volgens een thematische 
impactbenadering. Het beleggingsuniversum van in aanmerking 
komende bedrijven wordt hierdoor niet langer bepaald door 
een sectorale benadering. Het universum van de thematische 
impactfondsen wordt bepaald door het vermogen van bedrijven om 
een positieve impact te hebben op een betere wereld en daarmee 
een oplossing te bieden voor (een of meer) eerder genoemde 
SDG’s. Daarnaast hebben de thematische impactfondsen vanwege 
de thematische impact aanpak geen benchmark. Wel gebruiken 
deze fondsen de MSCI All Countries World Index als referentie-
index om op de lange termijn een vergelijking met deze index te 
kunnen maken.

Disclaimer
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 
kennisgeving 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, 
reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, 
toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen 
en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is 
geregistreerd bij de AFM.
NN (L) Climate & Environment, NN (L) Health & Well-being en NN (L) Smart Connectivity zijn een subfondsen 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 prospectus, 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.

Tabel 2: Impact thema's en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de thematische impactfondsen

Naam fonds NN (L) Health & Well-being NN (L) Climate & Environment NN (L) Smart Connectivity

VN thema Mensen Planeet Welvaart

Doelen

Fatsoenlijke levensstandaard
Fit van lichaam en geest
Betaalbare gezondheidszorg
Financiële inclusie

Watermanagement
Voldoende voedsel
Energietransitie
Circulaire economie

Verbeterde productiviteit
Toekomstbestendige 
infrastructuur
Betere kennis
Veilige samenleving

SDG’s


