NN (L)
Société d’Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk
Lucemburský obchodní rejstřík č.B 44.873
dále jen („Společnost“)
OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM
Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu
Společnosti (dále jen „Prospekt“) a které se týkají především následujícího:
a) U podfondu „NN (L) First Class Multi Asset“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. května
2017 tak, aby měla následující znění:
„Tato investiční strategie využívá flexibilní přístup navržený tak, aby reagoval na rychle se měnící prostředí na trzích. Investiční manažer bude
převážně vytvářet expozici na tradiční třídy akcií (jako například akcie, dluhopisy a peněžní prostředky), a to přímo nebo přes finanční
deriváty, vzájemné fondy a fondy ETF, což vyústí v diverzifikované portfolio. Investice do vysoce kvalitních investic s pevným výnosem,
nástrojů peněžního trhu a peněžních prostředků či ekvivalentů hotovosti budou tvořit nejméně 50 % čistých aktiv. Cílem podfondu je vytvářet
pozitivní návratnost investic a překonávat referenční hodnotu EURIBOR (1měsíční) po dobu celého tržního cyklu se striktně definovaným
rizikovým rozpočtem a zaměřením se na snížení rizika poklesu.
Za účelem dosažení svých cílů může podfond zaujímat krátké i dlouhé pozice (krátké pozice pouze přes deriváty), ale nebude zaujímat
celkovou čistou krátkou expozici na určitou úroveň třídy akcií (s výjimkou hotovosti či dočasné půjčky).
Podfond může za účelem dosažení svého investičního cíle investovat do široké škály tříd akcií a finančních nástrojů (včetně finančních
derivátů) včetně například následujících:
- Investice do převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do maximální výše 10 % čistých aktiv
podfondu), dluhopisů, akcií, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů typu „Rule 144A transferable securities“, podílů v investičních
společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a vkladů, jež jsou popsány v Části III „Další informace“, Kapitole III
„Investiční omezení“, Oddíl A „Způsobilé investice“ prospektu v plném znění. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným
cenným papírům, čistá hodnota aktiv může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší
volatilitě hodnoty warrantu;
- Investice do cenných papírů zajištěných aktivy budou limitovány na 20 % a investice do SKIPCP a SKI nesmí překročit celkovou hranici 10
% čistých aktiv;
- Investice do nemovitostí prostřednictvím akcií a/nebo ostatních převoditelných cenných papírů vydávaných společnostmi působícími v
sektoru nemovitostí a také přes SKIPCP a jiné SKI či prostřednictvím derivátů;
- Expozice na komodity přes deriváty na komoditní indexy, které jsou v souladu s požadavky definovanými ve směrnicích ESMA 2014/937,
či přes komodity obchodované na burze (ETC), které jsou v souladu s článkem 41 (1) (a) Zákona z roku 2010 a/nebo do SKIPCP a jiných
SKI. Podfond nebude nakupovat přímo fyzické komodity;
- Finanční deriváty včetně například následujících:
 opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu
 futures a opce na indexy
 futures, swapy a opce k úročeným nástrojům,
 výkonové swapové operace
 swapy k platební schopnosti emitenta,
 forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.
Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes Stock Connect.
Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické
politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým
rizikům vztahujícím se k investování přes Stock Connect jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a
kolísání ceny čínských akcií třídy A převážně tehdy, když Stock Connect neobchoduje, ale trh v ČLR je otevřen. Stock Connect je relativně nový,
a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských
akcií třídy A jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související s investičním prostředím: podrobný popis.“
b) U podfondu „NN (L) First Class Multi Asset Premium“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od
1. dubna 2017 tak, aby měla následující znění:
„Tato investiční strategie využívá flexibilní investiční přístup navržený tak, aby reagoval na rychle se měnící prostředí na trzích. Investiční
manažer bude převážně vytvářet expozici na tradiční třídy akcií (jako například akcie, dluhopisy a peněžní prostředky), a to přímo nebo přes
finanční deriváty, podílové fondy a fondy ETF, což vyústí v diverzifikované portfolio. Cílem podfondu je vytvářet pozitivní návratnost investic a
překonávat referenční hodnotu EURIBOR (1měsíční) po dobu celého tržního cyklu se striktně definovaným rizikovým rozpočtem.
Za účelem dosažení cílů může podfond zaujímat krátké i dlouhé pozice (krátké pozice pouze přes deriváty).
Podfond může za účelem dosažení svého investičního cíle investovat do široké škály tříd akcií a finančních nástrojů (včetně finančních
derivátů) včetně například následujících:
- Investice do převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do maximální výše 10 % čistých aktiv
podfondu), dluhopisů, akcií, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů typu „Rule 144A transferable securities“, podílů v investičních
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společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a vkladů, jež jsou popsány v Části III „Další informace“, Kapitole III
„Investiční omezení“, Oddíl A „Způsobilé investice“. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, čistá
hodnota aktiv může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu.
- Investice do cenných papírů zajištěných aktivy budou limitovány na 20 % a investice do SKIPCP a SKI nesmí překročit celkovou hranici 10
% čistých aktiv;
- Investice do nemovitostí prostřednictvím akcií a/nebo ostatních převoditelných cenných papírů vydávaných společnostmi působícími v
sektoru nemovitosti a také přes SKIPCP a jiné SKI či prostřednictvím derivátů;
- Expozice na komodity přes deriváty na komoditní indexy, které jsou v souladu s požadavky definovanými ve směrnicích ESMA 2014/937,
či přes komodity obchodované na burze (ETC), které jsou v souladu s článkem 41 (1) (a) Zákona z roku 2010 a/nebo do SKIPCP a jiných
SKI. Podfond nebude nakupovat přímo fyzické komodity;
- Finanční deriváty včetně například následujících:
 opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu
 futures a opce na indexy
 futures, swapy a opce k úročeným nástrojům,
 výkonové swapové operace
 swapy k platební schopnosti emitenta,
 forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.
Podfond může investovat do převoditelných cenných papírů a/nebo nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo garantovaných Spojenými
státy americkými, Spojeným královstvím nebo Německem více než 35 % čisté hodnoty aktiv individuálně, za předpokladu, že je tato expozice
v souladu se zásadou rozložení rizik dle článku 45 (1) zákona z roku 2010.
Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes Stock Connect.
Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické
politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým
rizikům vztahujícím se k investování přes Stock Connect jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a
kolísání ceny čínských akcií třídy A převážně tehdy, když Stock Connect neobchoduje, ale trh v ČLR je otevřen. Stock Connect je relativně nový,
a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských
akcií třídy A jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související s investičním prostředím: podrobný popis.“
c) U podfondu „NN (L) Global Equity Opportunities“ se aktualizuje informativní list tak, aby zohledňoval následující změny s platností od 1.
dubna 2017:

Změna aktuálního názvu na „NN (L) Global Equity Impact Opportunities“;

Změna sekce „Investiční cíl a politika“ tak, že se první odstavec nahradí následovně:
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů
k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi
sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoliv na světě. Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží překonat
výkonnost referenční hodnoty MSCI AC World (Net). Referenční hodnota není použita pro vytvoření portfolia. Tento podfond má za cíl
investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos.
d) U podfondu „NN (L) AAA ABS“ se v informativním listu podfondu změní sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. dubna 2017 tak, aby
se druhý odstavec nahradil následovně:
„ABS je cenný papír s pevným výnosem, kde právo na úrok a jistina je kryta podkladovou zástavou nebo jejím výnosem. Ekonomická rizika a
výhody plynoucí ze zástavy jsou přeneseny, přímo či nepřímo, podnikem, finanční institucí nebo jiným subjektem pomocí sekuritizačního
programu emitující strany. Zástava nebo výnos ze zástavy mohou být propojeny, ale nikoliv omezeny na, hypotéky na bydlení, půjčky z
kreditních karet, studentské půjčky a leasingové smlouvy. Všechny cenné papíry budou v době nákup hodnoceny jednou z uvedených
ratingových agentur (Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch) nejméně hodnocením AA-. Při výběru Investic investiční manažer analyzuje,
udržuje a aktualizuje úvěrový rating cenných papírů a zajistí, aby jejich úvěrový profil a profil likvidity nebyly negativně ovlivněny. Investiční
manažer bude vždy brát v úvahu kvalitu a diverzitu emitentů a sektorů, spolu s datem splatnosti.“
e) U podfondu „NN (L) Euro Liquidity“ se aktualizuje informativní list tak, aby zohledňoval následující změny s platností od 1. dubna 2017:

Změna sekce „Úvod“ tak, že se třetí odstavec nahradí následovně:
„Podfond splňuje všechny požadavky této klasifikace, zejména:
- vážená průměrná životnost (WAL) portfolia (tj. vážená průměrná životnost (splatnost) každého cenného papíru drženého v
podfondu) je maximálně 120 dnů;
- vážená průměrná splatnost (WAM) portfolia (měří váženou délku času do splatnosti podkladových aktiv v podfondu a odráží tak
relativní držby v každém nástroji za předpokladu, že splatnost nástrojů s pohyblivou sazbou je čas zbývající do dalšího nastavení
úrokové sazby na sazbu peněžního trhu) je maximálně 60 dnů;
- podfond omezí investice do cenných papírů na ty se zbytkovou splatností, která k datu upsání fondu nepřekročí 397 dní;
- podfond vybírá nástroje peněžního trhu nebo vklady, kterým byl udělen jeden ze dvou nejvyšších dostupných krátkodobých
úvěrových ratingů od všech uznávaných ratingových agentur (S&P, Moody’s a Fitch), které nástroj hodnotily. Pokud nástroj nebyl
hodnocen, je to ekvivalentní kvalita určená interním ratingovým procesem Správcovské společnosti.“

Změna sekce „Investiční cíl a politika“ tak, že se první odstavec nahradí následovně:
„Investiční cíl a politika tohoto podfondu je dosáhnout atraktivního výnosu ve vztahu ke kurzu na peněžním trhu v eurech pomocí
investic do nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí, jež jsou uvedeny níže a vytvářet vyšší výnos než referenční hodnota
Eonia (Euro OverNight Index Average). Doporučený investiční horizont je nejméně dva měsíce s cílem zachovat likviditu a ochránit
investovaný kapitál. Aby podfond dosáhl tohoto cíle, může investovat do:
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-

-

-

všech druhů nástrojů peněžního trhu, ať jsou klasifikovány jako převoditelné cenné papíry nebo ne, včetně směnek s pohyblivým
výnosem, krátkodobých obligací a nástrojů peněžního trhu emitovaných v eurech a jejichž původní a zbývající doba splatnosti
v době koupě nepřekračuje dvanáct měsíců, přičemž v úvahu jsou brány všechny finanční nástroje, nebo jejichž úroková míra
z hlediska podmínek emise upravujících tyto cenné papíry podléhá v závislosti na tržních podmínkách minimálně jedné úpravě za
rok;
vkladů denominovaných v eurech v souladu se specifikacemi uvedenými v Části III, Kapitola III „Investiční omezení“, Oddíl A
„Způsobilé investice“, 1, g;
regulovaných cenných papírů zajištěných aktivy (ABS), jež mají zbývající dobu splatnosti kratší nebo rovnou 397 dnů, a
obchodovatelných jistin zajištěných aktivy (ABCP), jež nepřesahují 20 % čistých aktiv;
investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů a jiných lucemburských investičních společností a
investičních fondů, jež investují do aktiv uvedených výše (tj. do nástrojů peněžního trhu a vkladů) do maximální výše 10 % čistých
aktiv;
finančních derivátů za účelem efektivního řízení rizika úrokových sazeb.“

f) U podfondu „NN (L) Global Convertible Opportunities“ se následujícím způsobem aktualizují úrovně platných poplatků pro třídy akcií s
platností od 1. dubna 2017:
Třída
akcií
I
N

Maximální servisní
poplatek
-

Maximální poplatek
za správu
z 0,65 % na 0,72 %
0,50 %

z 0,25 % na 0,15 %
z 0,30 % na 0,25 %

Maximální poplatek za
úpis
z 1,50 % na 2 %
-

P

-

z 1,30 % na 1,20 %

z 0,30 % na 0,25 %

z 1,50 % na 3 %

R

-

z 0,65 % na 0,60 %

z 0,30 % na 0,25 %

z 1,50 % na 3 %

X

-

1,50 %

z 0,30 % na 0,25 %

5%

Z

Z 0,25 na 0,15 %

-

-

-

Fixní servisní poplatek

Maximální poplatek za konverzi
z 0 % na 3 % v Belgii a 1 % v
ostatních zemích
z 0 % na 3 % v Belgii a 1 % v
ostatních zemích
3 % v Belgii, a 1 % v ostatních
zemích
-

g) U podfondu „NN (L) Multi Asset High Income“ se aktualizuje očekávaná úroveň pákového efektu vypočtená pomocí metody součtu
nominálních hodnot z 200 % na 300 % s platností od 1. dubna 2017.
h) U podfondů „NN (L) First Class Yield Opportunities“ a „NN (L) Alternative Beta“ se s platností od 1. dubna 2017 upraví sekce „Investiční cíl a
politika“ v informativním listu daného podfondu tak, aby zahrnovala možnost investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv do
převoditelných cenných papírů s pevným výnosem a/nebo do nástrojů peněžního trhu vydaných či garantovaných určitými vládami a jejich
místními veřejnými orgány a předpokladu, že je tato expozice v souladu se zásadou rozložení rizik dle aktuálního znění článku 45 (1) Zákona
z roku 2010, který se týká společností pro kolektivní investování.
i)

U podfondu „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities“ se aktualizuje informativní list podfondu a očekávané úrovně pákového efektu tak,
aby zohledňovaly následující změny s platností od 1. dubna 2017:

Změna sekce „Investiční cíl a politika“ tak, že se první odstavec nahradí následovně:
„Podfond má za cíl poskytovat dlouhodobé zvyšování hodnoty kapitálu investováním do řady faktorů (jako jsou dynamika, hodnota,
carry trade a volatilita), které jsou zachyceny pomocí krátkodobých/dlouhodobých strategií založených na pravidlech. Faktory vykazují
jisté vlastnosti, které jsou důležité pro vysvětlení jejich výnosů:
- Dynamika se snaží profitovat z tendence, že relativní výkonnost aktiva bude v blízké budoucnosti pokračovat;
- Hodnota se snaží profitovat z nesprávně vnímaných valuací pomocí nákupu podhodnocených aktiv a prodeje nadhodnocených
aktiv;
- Carry se snaží profitovat z tendence, že nástroje s vyšším výnosem překonají výkonnost těch s nižším výnosem;
- Volatilita se snaží profitovat z tendence, že volatilita je obchodována na vyšší úrovni než volatilita, která bude realizována“.
A vložení následující věty do třetího odstavce: „Fond může k zajišťovacím účelům používat také deriváty“.

Aktualizace sekce „Typický profil investora“, která bude mít následující znění:
„Podfond je zvláště zaměřen na dynamické investory dle definice v Části II: INFORMATIVNÍ LISTY PODFONDŮ Podfond je vhodný pro
investory, kteří hledají dlouhodobý růst kapitálu a kteří jsou schopni zhodnotit rizika spojená s tímto podfondem a utrpět ztrátu ve
střednědobém horizontu. Podfond výslovně není určen pro nákup maloobchodními investory bez předchozího zhodnocení ze strany
licencovaného subjektu ohledně podstaty rizika investic a jejich udržitelnosti ještě před investicí do podfondu“.

Aktualizace sekce „Informace platné pro každou třídu akcií podfondu“, odstavec „Dodatečné informace“ tak, že se věta „Distribuce
tohoto podfondu je omezena na institucionální investory“ nahradí následovně:
„Podfond je vhodný pro investory, kteří hledají dlouhodobý růst kapitálu a kteří jsou schopni zhodnotit rizika spojená s tímto
podfondem a utrpět ztrátu ve střednědobém horizontu. Podfond výslovně není určen pro nákup maloobchodními investory bez
předchozího zhodnocení ze strany licencovaného subjektu ohledně podstaty rizika investic a jejich udržitelnosti ještě před investicí do
podfondu“;

Aktualizace očekávaných úrovní pákového efektu, které budou sníženy maximálně na úroveň 1 250 % (závazkovou metodou) a 1 400
% (metodou součtu nominálních hodnot) a které se nachází v Část III „Dodatečné informace“, Kapitole IV „Techniky na nástroje“, Sekci
A „Všeobecná ustanovení“.

j)

U podfondu „NN (L) Absolute Return Bond“ se aktualizuje sekce „Investiční cíl a politika“ informačního listu podfondu tak, aby bylo jasné,
že podfondu je povoleno investovat do nástrojů peněžního trhu s platností od 1. dubna 2017.
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k) U podfondů „NN (L) AAA ABS“, „NN (L) Euro Covered Bond“, „NN (L) Euro Credit“, „NN (L) Euro Fixed Income“, „NN (L) Euro Green Bond“,
„NN (L) Euro Long Duration Bond“, „NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)“, „NN (L) Euro Sustainable Credit (including
Financials)“, „NN (L) Euromix Bond“, „NN (L) Global Bond Opportunities“, „NN (L) Global High Yield“, „NN (L) Global Inflation Linked
Bond“, „NN (L) Global Investment Grade Credit“, „NN (L) US Credit“, „NN (L) US Fixed Income“: po akvizici společnosti Barclays Risk
Analytics and Index Solutions Ltd. společností Bloomberg dne 24. srpna 2016 se indexy Bloomberg uvedené v informativních listech
podfondů přejmenují na „Bloomberg Barclays“ s platností od 1. března 2017.
l)

U podfondu „NN (L) Global Convertible Opportunities“ se upraví název benchmarku na „“Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond
Index USD (hedged)“ s platností od 1. března 2017.

m) U podfondů „NN (L) Asia Income“, „NN (L) Emerging Markets High Dividend“, „NN (L) First Class Multi Asset“, „NN (L) First Class Multi
Asset Premium“, „NN (L) Global High Dividend“, „NN (L) Global Equity Opportunities“, „NN (L) Greater China Equity“, „NN (L) Global
Equity“, „NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities“: se vloží moznost investovat do čínských akcií třídy A přes program Shenzhen –
Hong Kong Stock Connect, což nepřinese podfondu další rizikas platností od 1. března 2017.
Akcionáři, kteří s výše uvedenými změnami uvedenými v bodě a) až j) nesouhlasí, mohou zdarma (vyjma poplatku CDSC, který může být stržen
na základě principu FIFO) provést zpětný odkup svých akcií do 31. března 2017 tak, že Společnosti odevzdají žádost o zpětný odkup v souladu s
postupem uvedeným v Prospektu.
Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze Prospektu březnu 2017. Prospekt a dokumenty Klíčové informace pro investory budou k
dostání zdarma na vyžádání v sídle Společnosti.

Představenstvo společnosti
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