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OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM  

Jak již bylo oznámeno v dopise akcionářům ze dne 28. června 2022, představenstvo společnosti („představenstvo“) informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) 
o rozhodnutí začlenit níže uvedené vysvětlení do prospektu společnosti („prospekt“), který bude vydán ke dni 1. října 2022. 

Aktualizace klasifikace podfondu „NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable“ („podfond“) z produktu s udržitelným cílem ve smyslu článku 9 nařízení 
EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („SFDR“) („produkt podle článku 9 SFDR“) na produkt 
podporující environmentální a sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 SFDR („produkt podle článku 8 SFDR“) 

Podfond bude podporovat environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Podfond bude uplatňovat aktivní vlastnictví a také přístup 
správcovské společnosti pro začlenění ESG a její kritéria odpovědného investování založená na normách, přičemž platí přísná omezení pro investice do společností, 
které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických 
oblastech a břidličnou ropou a plynem.  

 
Představenstvo připomíná, že v době zavedení SFDR úrovně 1 dne 10. března 2021 musely být finanční produkty správcovskou společností klasifikovány jako 
produkty podle článku 8 SFDR, produkty podle článku 9 SFDR nebo jako ostatní produkty podle SFDR.  
 
Na základě informací dostupných v té době byl podfond klasifikován jako produkt podle článku 9 SFDR.  
 
Po původním datu zavedení SFDR úrovně 1 bylo provedeno několik objasnění, zejména otázky a odpovědi Evropské komise zveřejněné v červenci 2021, které 
objasňují požadovanou úroveň udržitelných investic v portfoliu, aby bylo možné produkt klasifikovat jako produkt podle článku 9 SFDR. Podle Evropské komise 
musí všechna podkladová aktiva produktu podle článku 9 SFDR splňovat podmínky udržitelných investic, jak jsou definovány v rámci SFDR. Ostatní investice mohou 
být prováděny pouze s ohledem na efektivní řízení portfolia, jako jsou například řízení hotovosti a/nebo zajištění. V každém případě by tyto další investice měly 
být v souladu s udržitelným cílem finančního produktu.  
 
Vzhledem k tomu, že ne všechna podkladová aktiva podfondu splňují podmínky k tomu, aby mohla být označena za udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR, 
jejich klasifikace bude dle oznámení aktualizována tak, aby spadala do kategorie produktů podle článku 8 SFDR.  
 
Tato aktualizace je pouhým odrazem vysvětlení poskytnutého po zavedení úrovně 1 SFDR a nenese s sebou žádné změny investiční politiky podfondu nebo 
stávajícího portfolia.  
 

*** 
 
 
Akcionáři podfondu „NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable“, kteří neschválí výše uvedenou změnu, mohou své akcie bezplatně zpětně odprodat 
(s výjimkou podmíněných odložených prodejních poplatků, které mohou být odečteny na základě FIFO) po dobu 30 kalendářních dnů od data tohoto oznámení, 
a to předložením žádosti o zpětné odkoupení v souladu s postupy stanovenými v prospektu. 
 
Výše uvedené změny se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 1. října 2022. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici 
zdarma na vyžádání v sídle společnosti.  
 

 
Lucemburk, 30. září 2022  

 

Představenstvo 


