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TISKOVÁ ZPRÁVA 
           Praha 3. 8. 2015 

 

 

 

NN Investment Partners C.R., a.s., přední správce aktiv v České republice, spouští vlastní distribuční platformu  

NNinvestor určenou pro prodej podílových fondů drobným investorům. Společnost zároveň rozšiřuje servis klientům - 

kromě dosavadní podpory ze strany obchodní služby NN Životní pojišťovny otevírá také vlastní call centrum určené 

výhradně pro podporu klientů, kteří budou obchodovat prostřednictvím nové platformy. 

 

Zájem Čechů o podílové fondy se v posledních letech zvyšuje, přičemž celkový objem majetku těchto fondů již na konci 

loňského roku překonal hranici z předkrizového období. Ke konci června 2015 objem prostředků ve fondech v ČR přesáhl 

360 miliard korun a stále se zvyšuje. „Klienti hledají nové možnosti, jak zhodnotit své finanční rezervy, a to zejména 

v souvislosti s nízkými úrokovými sazbami. Podílové fondy jako jednoduchý a transparentní investiční nástroj nabízejí 

v tomto směru drobným investorům ideální příležitost,“ vysvětluje situaci na trhu generální ředitel NN Investment Part-

ners C.R., a.s., Jan D. Kabelka a dodává: „Chceme reagovat na rostoucí poptávku klientů po podílových fondech NN Group, 

proto jsme vytvořili vlastní obchodní platformu. Naším cílem je poskytovat drobným investorům kompletní servis, ve 

kterém spojíme správu produktu s jeho distribucí.” 

 

Vedle přímého prodeje NN Investment Partners C.R., a.s., rozšiřuje také servis, který nabízí svým klientům. „Mezi základ-

ní hodnoty skupiny NN Group patří péče o zákazníka, srozumitelnost a spolehlivost. A od toho se také odvíjí důraz na 

kvalitní servis, který se naše společnost vždy snažila svým klientům poskytovat. Podpora poradců pro finanční plánování 

NN doplněná o služby call centra, stejně jako jednoduchý obchodní systém a jasná poplatková struktura jsou proto nedíl-

nou součástí naší strategie,“ doplňuje Jan D. Kabelka. 

 

NN Investment Partners v ČR vyniká především expertízou v oblasti českých a středoevropských akciových trhů. Fond NN 

(L) International Czech Equity (NN Český akciový fond) je jedním z největších a nejúspěšnějších ve své kategorii na čes-

kém trhu – průměrný roční výnos od jeho založení v říjnu roku 1997 činí 6,5 % a objem majetku přesahuje 

7 miliard korun (údaje platné k 30. 6. 2015). 
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Profil NN 

 

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

NN Investment Partners C.R., a.s. je předním správcem finančních aktiv na českém trhu, kde působí již od roku 1997. Své 

služby poskytuje jak institucionálním klientům, tak prostřednictvím podílových fondů i privátním investorům. Mateřská 

společnost NN Investment Partners má sídlo v nizozemském Haagu. Ve společnosti pracuje více než 1100 finančních 

expertů a je aktivní v 17 zemích po celé Evropě, na Středním východě, v Asii a USA. Společnost NN Investment Partners 

byla dříve známa jako ING Investment Management. NN Investment Partners je součástí skupiny NN Group N.V., veřejně 

obchodované společnosti. 

 

NN Group 

NN Group NN působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 15 milionům klientů, o které pečuje 12 000 zaměstnanců. NN 

navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod 

jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se zaměřuje především na životní pojištění, důchodo-

vé spoření a správu aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 pří-
slušnými 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. žád-
nou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodno-
ta 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 souvi-
sejících rizik, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz. 


