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NN (L) 

Société d’Investissement à Capital Variable 

80 route d’Esch, L-1470 Lucemburk 

Lucemburský obchodní rejstřík č. B 44.873 
(„společnost“) 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 

Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu 
společnosti („prospekt“) k datu 10. března 2021 a které se týkají především následujícího: 

1. Aktualizace prospektu ve věci nezávažných změn, které zajistí lepší koherenci a větší přesnost a zároveň soulad s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR), dle kterého je 
od 10. března 2021 povinností účastníků na evropském finančním trhu dodržovat environmentální, sociální a správní zásady (ESG). 

2. V části II „Informativní listy podfondu“ prospektu změna podfondů „NN (L) Asian Debt (Hard Currency)“, „NN (L) Asian High Yield“, „NN (L) Belgian 
Government Bond“, „NN (L) Emerging Europe Equity“, „NN (L) Emerging Markets Corporate Debt“, „NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)“, 
„NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)“, „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)“, „NN (L) Euro Covered Bond“, „NN (L) Euro Credit“, „NN 
(L) Euro Fixed Income“, „NN (L) Euro Long Duration Bond“, „NN (L) Euro Short Duration“, „NN (L) Euromix Bond“, „NN (L) European High Yield“, „NN (L) 
Frontier Markets Debt (Hard Currency)“, „NN (L) Global Bond Opportunities“, „NN (L) Global Convertible Bond“, „NN (L) Global Convertible 
Opportunities“, „NN (L) Global High Yield“, „NN (L) Global Inflation Linked Bond“, „NN (L) Global Investment Grade Credit“, „NN (L) US Behavioural 
Equity“, „NN (L) US Factor Credit“ a „NN (L) US High Yield“ za účelem přidání zveřejnění článku 8 SFDR, a to v následujícím znění:  

„Životní prostředí a sociální charakteristiky 

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, 
sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace 
ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v „Politice odpovědného investování společnosti 
NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem 
dokumentovány.  

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: 
„Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem investičního procesu.  

Neexistuje žádný vztah mezi environmentálními a sociálními charakteristikami, které podporuje podfond a jeho index. Proces bezpečného výběru tohoto 
podfondu zahrnuje integraci faktorů ESG, které mohou vést k omezení eminentů, kteří jsou součástí investičního prostředí indexu. Investice podfondu se proto 
mohou lišit od investic indexu. 

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika 
odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.“ 

3. V části II „Informativní listy podfondu“ prospektu změna podfondů „NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)“, „NN (L) Euro 
Liquidity“, „NN (L) First Class Multi Asset“, „NN (L) First Class Multi Asset Premium“, „NN (L) First Class Stable Yield Opportunities“ a „NN (L) First Class 
Yield Opportunities“ za účelem přidání zveřejnění článku 8 SFDR, a to v následujícím znění:     

„Životní prostředí a sociální charakteristiky 

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, 
sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace 
ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v „Politice odpovědného investování společnosti 
NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem 
dokumentovány.  

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: 
„Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem investičního procesu.  

Neexistuje žádný vztah mezi environmentálními a sociálními charakteristikami, které podporuje podfond a jeho index. 

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika 
odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.“ 
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4. V části II „Informativní listy podfondu“ prospektu změna podfondů „NN (L) First Class Protection“, „NN (L) Global Convertible Income“ a „NN (L) Multi 
Asset High Income“ za účelem přidání zveřejnění článku 8 SFDR, a to v následujícím znění:     

„Životní prostředí a sociální charakteristiky 

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, 
sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace 
ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v „Politice odpovědného investování společnosti 
NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem 
dokumentovány.  

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: 
„Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem investičního procesu.  

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika 
odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.“ 

*** 

Výše uvedené změny jsou pouze regulatorními úpravami a neznamenají změny investiční strategie ani investičního portfolia zmíněných podfondů, a nemají proto 
žádný dopad na investory. 

Výše uvedené změny jsou uvedeny v prospektu ze dne 10. března 2021. Prospekt bude k dispozici na vyžádání zdarma v sídle společnosti. 

Lucemburk, 8. dubna 2021 

Představenstvo 


