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NN (L) Oznámení akcionářům
Vážení obchodní partneři,
Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na změny prospektu společnosti NN (L), které vejdou
v platnost 17. května 2017. Dojde ke sloučení následujících dvou podfondů:
1) NN (L) European Equity Opportunities (slučující podfond) a NN (L) European Suistainable
Equity (přijímající podfond).
2) NN (L) Global Equity (slučující podfond) a NN (L) Global Suistainable Equity (přijímající
podfond)
Detailní popis fúzí těchto dvou podfondů naleznete v příloze tohoto dokumentu „Oznámení
akcionářům společnosti NN (L)“.
Důvodem těchto fúzí je celkové dlouhodobé zefektivnění distribuční politiky skupiny NN
Investment Partners a zvýšení důrazu na tzv. Strategie udržitelného rozvoje (SRI).
Skupina NN má více než 15 letou historickou zkušenost s tímto druhem investování a je jedním
z průkopníků této investiční filozofie v Evropě. Odpovědné investování představuje komplexní
přístup k investování a je postaveno na 3 hlavních pilířích – finančním, sociálním a postojem
k životnímu prostředí jednotlivých firem. Při výběru jednotlivých akcií je kladen důraz především
na kvalitu, která se prolíná celým investičním procesem. Vybíráme jednotlivé akcie takových firem,
které se řídí pravidly odpovědného přístupu k životnímu prostředí, ke společnosti a ke svým
zaměstnancům. Důležitým kritériem pro výběr jednotlivých akcií zůstává zároveň jejich atraktivní
ocenění a pozitivní výhled. Kombinací obou přístupů, tedy finanční analýzy a zároveň analýzy
dané akcie podle pravidel odpovědného investování, získávají firmy silnou konkurenční výhodu.
Strategie udržitelného rozvoje mají z dlouhodobého pohledu předpoklad dosahovat vyšších
výkonností oproti standardním investičním strategiím, protože kladou důraz i na nehmotná aktiva
jednotlivých firem.
Podfond NN (L) Global Suistanble Equity investuje do akcií v rámci celého světa. Tento podfond byl
založen již v roce 2000 a v současné době je výše jeho čistého obchodního jmění pod správou
přibližně 2,5 miliardy EUR. Tento podfond je pro české investory k dispozici i v korunové měnově
zajištěné třídě (oproti základní denominaci fondu). Podfond je v rámci hodnocení nezávislé
agentury Morningstar oceněn 4 hvězdičkami. Průměrná 5 letá výkonnost k 28. 2. 2017 je 11,29%
retailové třídy P Cap EUR.
Podfond NN (L) European Suistainable Equity investuje pouze do evropských akcií. Byl založen v
roce 2013. V současné době spravuje aktiva v celkové výši přibližně 513 mln EUR. Průměrná
výkonnost podfondu je od jeho založení (19.12.2013) 8,27% (třída P Cap EUR). Podfond je v rámci
hodnocení nezávislé agentury Morningstar oceněn 5 hvězdičkami a řadí se k nejlepším fondům
v dané kategorii.
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Oba podfondy jsou dlouhodobě spravovány stabilním a zkušeným investičním týmem, který úzce
spolupracuje s předními týmy v oblasti SRI investování.
Detailní informace o jednotlivých změnách naleznete v dokumentu „Oznámení akcionářů
společnosti NN (L)“.

S úctou
NN Investment Partners C.R., a.s.

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 důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a
dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.
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