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Fond NN (L) Health Care P Cap (EUR) se stal 
akciovým fondem roku 2018 
PRAHA, BRATISLAVA, 7. února 2019 - Akciový fond NN (L) Health Care P Cap (EUR) z rodiny fondů 
společnosti NN Investment Partners zvítězil v kategorii Akciový fond 2018 v rámci slovenské soutěže 
Fincentrum & Forbes Investícia roka 2018. 
 
Fond NN (L) Health Care P Cap (EUR) uspěl v soutěži Fincentrum & Forbes Investícia roka 2018, když 
zaznamenal celkový triumf v kategorii Akciový fond 2018. Zatímco většina podílových fondů si v minulém 
roce připsala ztrátu, výkonnost fondu NN (L) Health Care P Cap (EUR) byla 10,8 %. Fond se zaměřuje na 
investice do společností ze sektoru zdravotnictví po celém světě. Patří sem společnosti z odvětví 
zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby či prodeje léků nebo biotechnologických 
výrobků. 
 
“Právě v této fázi hospodářského cyklu se daří především defenzivnějším titulům, což svou výkonností 
potvrzuje i fond NN (L) Health Care P Cap (EUR). Jeho další úspěch nás těší a utvrzuje v tom, že svou práci 
děláme dobře. Navíc je více než povzbuzující a motivující, že nejde o první vítězství tohoto fondu v odborných 
soutěžích a anketách na Slovensku a v Česku,” říká Jan D. Kabelka, generální ředitel společnosti NN 
Investment Partners C.R., a.s. 
 
Portfolio fondu NN (L) Health Care P Cap 
(EUR) je diverzifikované napříč různými 
zeměmi. Portfolio manažeři se snaží 
zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na 
základě důkladné analýzy společností. 
Cílem fondu není výplata dividend, veškeré 
zisky fond dále investuje. 
 
Slovenská společnost Fincentrum hodnotí 
podílové fondy už devátým rokem. Fondy 
se posuzují v šesti kategoriích – fondy 
krátkodobých investic, dluhopisové fondy, 
akciové fondy globální – rozvinuté trhy, 
akciové fondy, komoditní fondy a smíšené 
fondy. 
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NN Investment Partners C.R., a.s. 

NN Investment Partners C.R., a.s. je předním správcem finančních prostředků, který působí v České republice již od roku 1997. Je 
jednou z dceřiných společností NN Group N.V., veřejně obchodované společnosti. Od roku 2006 nabízí své služby také na 
Slovensku. 

NN Investment Partners C.R., a.s. měla ke konci roku 2017 ve správě aktiva ve výši CZK 111 mld. Kč. Své služby nabízí 
institucionálním klientům, jako jsou například pojišťovny, penzijní fondy, firmy nebo neziskové organizace a prostřednictvím 
podílových fondů také retailovým investorům. Od srpna 2015 nabízí společnost navíc možnost investovat do podílových fondů 
skupiny NN přímo prostřednictvím vlastní obchodní platformy. 

V rámci svých investičních aktivit se NN Investment Partners C.R., a.s. specializuje jak na dluhopisový a peněžní trh v České 
republice a na Slovensku, tak na akciové trhy ve střední a východní Evropě (CEE). V průběhu roku 2017 společnost převzala řízení 
portfolií skupinových klientů z Rumunska a Maďarska. Specializovaný investiční tým z Prahy zajištuje expertízu v této oblasti pro 
mateřskou společnost NN Investment Partners a zároveň řídí lucemburské podílové fondy zaměřené na region CEE, jako například 
jeden z největších podílových fondů zaměřený na středoevropské akcie NN (L) International Central European Equity (dříve NN (L) 
International Czech Equity) . 
 
Mezinárodní působení NN Investment Partners 

Mezinárodní působení NN Investment Partners NN Investment Partners je správce majetku NN Group N.V., veřejně obchodované 
společnosti obchodované na burze Euronext Amsterdam, s centrálou v nizozemském Haagu. Společnost spravuje celkem přibližně 
238 mld. EUR pro institucionální a individuální investory po celém světě. Dohromady zaměstnává NN Investment Partners více 
než 1 000 zaměstnanců a působí v 15 zemích v Evropě, na Středním východě, v Asii a USA. 

 

 

 

 

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, a proto by si investoři měli sami získat informace o případných registračních 
či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři 
případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. 
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. 

http://www.nnfondy.cz/

