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OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 
 
 
Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) se rozhodlo doplnit v části „Investiční cíl a politika“ informačního listu podfondů „NN (L) Corporate Green 
Bond“, „NN (L ) Green Bond“ a „NN (L) Green Bond Short Duration“ informace, že při správě těchto podfondů jsou brány v úvahu všechny dimenze udržitelnosti 
(environmentální, sociální a správní). Část „Investiční cíl a politika“ těchto tří podfondů obsahuje nyní následující: 
 
NN (L) Corporate Green Bond  
 
„Cílem tohoto podfondu je generovat výnosy spravováním portfolia převážně takzvaných zelených dluhopisů emitovaných podniky a na doplňkové bázi nástrojů 
peněžního trhu, denominovaných převážně v eurech. Zelené dluhopisy jsou jakékoli typy dluhopisů, u kterých jsou výnosy použity k částečnému nebo celkovému 
financování nebo refinancování nových nebo existujících projektů, které jsou přínosné pro životní prostředí. Tyto dluhopisy jsou emitovány zejména nadnárodními 
společnostmi, orgány nižších územních celků než národních, institucemi a společnostmi, které uplatňují politiku udržitelného rozvoje při dodržování 
environmentálních, sociálních a správních zásad.  
Cílem tohoto podfondu je investovat do zelených dluhopisů emitentů, kteří mají pozitivní dopad na životní prostředí a zároveň dosahují finanční návratnost. Proces 
výběru zahrnuje analýzu zelených dluhopisů, tradiční úvěrovou analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance – environmentální, sociální a správní 
principy). Vylučující filtry se používají u firem, které jsou považovány za nezodpovědně se chovající. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, tak chování. Například 
neinvestujeme do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž 
neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. […]“ 
 
NN (L) Green Bond a NN (L) Green Bond Short Duration 
 
„Cílem tohoto podfondu je generovat výnosy spravováním portfolia převážně takzvaných zelených dluhopisů a nástrojů peněžního trhu denominovaných převážně 
v eurech. Zelené dluhopisy jsou jakékoli typy dluhopisů, u kterých jsou výnosy použity k částečnému nebo celkovému financování nebo refinancování nových nebo 
existujících projektů, které jsou přínosné pro životní prostředí. Tyto dluhopisy jsou emitovány zejména nadnárodními společnostmi, orgány nižších územních celků 
než národních, institucemi a společnostmi, které uplatňují politiku udržitelného rozvoje při dodržování environmentálních, sociálních a správních zásad.  
Cílem tohoto podfondu je investovat do zelených dluhopisů emitentů, kteří mají pozitivní dopad na životní prostředí a zároveň dosahují finanční návratnost. Proces 
výběru zahrnuje analýzu zelených dluhopisů, tradiční úvěrovou analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance – environmentální, sociální a správní 
principy). Vylučující filtry se používají u firem, které jsou považovány za nezodpovědně se chovající. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, tak chování. Například 
neinvestujeme do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž 
neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. […]“ 
 

*** 
 

Lucemburk, 13. prosince 2019 
 
Výše uvedené změny se objeví v nové verzi prospektu dne 16. prosince 2019. Prospekt a příslušné Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID“) budou k 
dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti. 
 
Představenstvo společnosti 
 


