
Zaměření investic

Manažer fondu vybírá firmy ze tří klíčových oblastí, o jejichž 

růstpvých vyhlídkách je obzvláště přesvědčen.

>  Inovátoři: Poskytovatelé mobilních aplikací, softwaru a 

služeb, kteří využívají pro své služby konektivitu, například 

Alphabet, Netflix, Activision (přibližně 50 % portfolia).

>  Enableři: Poskytovatelé produktů a softwaru pro podporu 

a rozšiřování konektivity, například Ericsson, Intel nebo 

Apple (přibližně 25 % portfolia).

>  Vývojáři a provozovatelé sítí: například Charter, Crown 

Castle, Cellnex (přibližně 25 % portfolia).

Co je dobré vědět 

>  Svět je v kontaktu: Celosvětově je denně odesláno na 

WhatsApp přes 65 miliard zpráv; v roce 2019 strávili 

uživatelé internetu 144 minut denně na sociálních sítích  

a více než 3 hodiny s pracovními e-maily.2

>  V příštích 15 letech (2020 – 2035) se očekávaný čistý 

příspěvek 5G ke globálnímu růstu odhaduje na  

2,1 bil. USD.3

Rychlost, datová intenzita a denně více propojených 

lidí – nacházíme se ve “zlatém věku” rychlosti propojení. 

To vede k inovacím a narušení dosavadních systémů v 

mnoha odvětvích – a k otázce: Kdo jsou vítězové tohoto 

dynamického růstu? Dlouhodobé vyhlídky na růst a 

udržitelné jednání jsou spolu neoddělitelně propojeny: 

O tom je přesvědčen manažer fondu Jon Guinness. Sází 

na firmy s vysokými standardy v oblasti digitální etiky. 

Platí to třeba v případě kybernetické bezpečnosti nebo 

odpovědného nakládání s daty. Aktivně spolupracujeme 

se společnostmi, které se zabývají problémy v oblasti 

udržitelnosti.
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  Revoluční moment: Přelomová změna od 

analogových technologií k online a od 

online k mobilním technologiím vytváří 

nové obchodní modely.

   Obrovský potenciál růstu: Standard 5G 

otevírá celosvětově nové možnosti.

  Zkušený expert: Manažeři fondu  

Jon Guinness byl jako analytik 

specializován na evropské firmy  

ze sektoru TMT1.
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Rizika

		Tento fond investuje i do mimoevropských trhů, včetně 

silně volatilních rozvíjejících se trhů. Hodnota investic 

může být ovlivňována změnami měnových kurzů.

		Fond investuje do relativně malého počtu podniků.  

To s sebou nese vyšší riziko a může vést k silnějším 

výkyvům ceny než u lépe diverzifikovaných fondů.

		Fond využívá finanční deriváty. Toto může vést k vyšší 

míře rizika a vyššímu kolísání ceny.

		Fond podporuje ekologické a/nebo sociální 

charakteristiky. Zaměření na cenné papíry firem, které 

zohledňují kritéria udržitelnosti, může ovlivňovat vývoj 

hodnoty pozitivně nebo negativně, i ve srovnání s 

investicemi, které takové zaměření nemají. Kritéria 

udržitelnosti se u cenných papírů mohou měnit.

Příležitosti

		Investoři se mohou podílet na rozvoji významného, 

dlouhodobého megatrendu.

		Manažer fondu má rozsáhlou zkušenost v technologickém 

sektoru. Díky této zkušenosti může identifikovat témata, 

která by mohla spoluurčovat budoucí vývoj trhu.

		Fond nepodléhá žádným investičním omezením ohledně 

velikosti nebo země. Toto umožňuje cílené investice, které 

by dlouhodobě mohly přinášet bohatý potenciál.

		Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z 

fondu, který se zaměřuje zejména na společnosti s 

dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního chování 

a odpovědnosti managementu. Pro výběr využíváme 

naše vlastní analýzy.

Jon Guinness má více než  

15 let zkušeností v oboru.

Jako analytik byl specializovaný 

na evropské TMT firmy, 

internetové tituly v USA, 

mediální společnosti a 

cyklické spotřební zboží. 
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Založení 11.12.2018

Objem prostředků ve fondu 283 mil. EUR

Typ fondu Akcií globálně, Téma

Srovnávací index MSCI ACWI Index

Měna EUR

Vstupní poplatek  do 5,25 %

Poplatek za obhospodařování 1,50 %

Průběžné poplatky 1,95 %

Zařazení 
udržitelnosti

Informace: Článek 8
Asociační koncept: ESG 

A-ACC-CZK (CZK/USD  
zajištěný), akumulující

ISIN 
LU2268342065

A-ACC-EUR, 
akumulující

ISIN 

LU1881514001 

Stav: 31.12.2021

1 TMT firmy jsou společnosti z oblastí technologií, médií a telekomunikací
2 Zdroje: Statista, eMarketer, musically.com
3 Zdroj: Fidelity International. US Bureau of Economic Analysis. HIS Markit,  
‚The 5G Economy‘, 11/2019
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