Přehled práv investorů – listopad 2021
Platí pro fondy s domicilem v Nizozemsku a Lucembursku a spravované společností NN Investment
Partners (NN IP).

Úvodní informace
Tento dokument je přehledem základních práv investora jako akcionáře fondů usazených
v Nizozemsku a Lucembursku (dále jen „fondy NN IP“) v souladu s požadavky vyplývajícími z nařízení
Evropské unie o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení (EU)
2019/1156). Tento dokument nemá být úplným výčtem a neměl by být považován za úplný výčet všech
práv akcionářů vztahujících se k fondům NN IP.
V tomto přehledu používané pojmy psané s velkým prvním písmenem, které nejsou vymezeny jinak,
mají význam stanovený v Prospektu. Bližší informace o fungování konkrétního fondu NN IP najdete
v Prospektu příslušného fondu NN IP.
1. Právo podílet se na investicích fondu
Akcie a/nebo Podíly opravňují majitele k poměrnému podílu na dividendách, výnosech z likvidace i
ztrátách na příslušném Fondu (Podfondu), k němuž se Akcie a/nebo Podíly vztahují, přičemž pro různé
Třídy akcií a/nebo podílů platí různé podmínky a/nebo charakteristiky. Úplné údaje o investičních cílech
a politice jednotlivých Fondů (Podfondů) a vlastnostech jednotlivých Tříd akcií a/nebo podílů jsou
uvedeny v příslušném Prospektu.
Akcie a/nebo podíly jednotlivých tříd jsou v zásadě vydávány v registrované formě (na jméno), musejí
být plně splaceny a podíly budou vydávány až na 3 desetinná místa.
2. Právo na příjem
Každý Akcionář a/nebo Podílník má právo na poměrný podíl z případného příjmu Fondu (Podfondu),
do kterého Akcionář a/nebo Podílník investoval. V závislosti na povaze Akcií a/nebo podílů držených
Akcionářem a/nebo Podílníkem může být příjem v souladu s podmínkami Prospektu akumulován do
Čisté hodnoty aktiv na akcii a/nebo podíl Akcionáře a/nebo Podílníka nebo rozdělen Akcionářům
a/nebo Podílníkům ve formě vyplácených dividend.
3. Právo na prodej akcií
Akcionáři a/nebo Podílníci mohou všechny Akcie a/nebo Podíly, které ve Fondu (Podfondu) drží, nebo
jejich část kdykoli prodat tak, jak je uvedeno v Prospektu příslušného Fondu (Podfondu). V některých
případech může být stanoven minimální počet držených akcií nebo podílů. Další související informace
jsou uvedeny v Prospektu.
4. Právo na informace
Každý Akcionář a/nebo Podílník má právo bezplatně obdržet Prospekt, Sdělení klíčových informací pro
investory, výroční a pololetní zprávu a Stanovy Fondu a Podfondů, do kterých investoval. Další
informace mohou být dostupné na požádání. Další související informace jsou uvedeny v Prospektu.
5. Právo účasti a hlasování na valných hromadách
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Každý Akcionář a/nebo Podílník má právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého určeného
zástupce (zplnomocněného písemně) případné valné hromady příslušného fondu NN IP a zasedání
Akcionářů a/nebo Podílníků příslušného Podfondu, do kterého investoval, a právo na takové valné
hromadě a zasedání hlasovat.
6. Právo na přímý zpětný odkup akcií
Každý Akcionář a/nebo Podílník může kdykoli ke Dni ocenění požádat o odkup všech Akcií a/nebo
Podílů, které ve Fondu (Podfondu) drží, nebo jejich části tak, jak je uvedeno v Prospektu.
7. Právo na ochranu osobních údajů
V souladu s platnými právními předpisy (např. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR))
mají investoři právo na ochranu osobních údajů, včetně práva na přístup ke svým osobním údajům,
práva na opravu osobních údajů a v určitých případech také práva vznést námitku proti zpracování
svých osobních údajů. Prohlášení NN IP o ochraně osobních údajů, které obsahuje bližší informace o
ochraně osobních údajů, je dostupné na adrese www.nnfondy.cz.
8. Právo na podání stížnosti
NN IP se snaží jednat v nejlepším zájmu svých klientů a při výkonu své činnosti se řídit nejvyššími
možnými standardy. Není-li Akcionář a/nebo Podílník jako investor v příslušném fondu NN IP spokojen
se svou zkušeností, měl by se obrátit na NN IP. Vzhledem k tomu, že stížnosti mohou být důležitým
signálem kvality produktů, služeb a/nebo postup, NN IP bere každou obdrženou stížnost vážně a
stížnosti vyřizuje s maximální péčí. To, jak bude NN IP po obdržení stížnosti postupovat, je popsáno
v dokumentu nazvaném Reklamační řád.

Závěrečné informace

Přehled práv investorů není úplným výčtem práv a Akcionáři a/nebo Podílníci by se měli seznámit
s úplným zněním Prospektu příslušného fondu NN IP.
Další informace o fondech NN IP, související dokumentace, zásady a postupy, na které se tento
dokument odkazuje, jsou dostupné na adrese www.nnfondy.cz.
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