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(„společnost“)
OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM
Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o zamýšlených úpravách
v prospektu společnosti („prospekt“), které proběhnou přibližně v srpnu 2022.
Představenstvo vás o zamýšlených úpravách prospektu informuje z důvodu transparentnosti, ale upozorňuje přitom na
skutečnost, že zamýšlené úpravy popsané v tomto dokumentu dosud nebyly přezkoumány komisí Commission de Surveillance du
Secteur Financier („CSSF“), orgánem finančního dohledu v Lucembursku. Oficiální oznámení vám bude zasláno co nejdříve po
přijetí komisí CSSF a za předpokladu, že nevznese námitky.
1.

Aktualizace klasifikace podfondů uvedených v příloze I přiložené k tomuto oznámení („podfondy v příloze I“)
z produktů s udržitelným cílem ve smyslu článku 9 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících
s udržitelností v odvětví finančních služeb („SFDR“) („produkty podle článku 9 SFDR“) na produkty podporující
environmentální a sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 SFDR („produkty podle článku 8 SFDR“). Tato aktualizace
klasifikace nepředstavuje žádné změny v investiční politice podfondů v příloze I ani ve stávajícím portfoliu. Jedná se
o pouhý důsledek objasnění provedených po zavedení SFDR úrovně 1.

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 („ostatní produkty“). Na
základě informací dostupných v té době byly podfondy v příloze I klasifikovány jako produkty 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.
Všechna podkladová aktiva podfondů v příloze I nebudou splňovat podmínky udržitelných investic podle definice SFDR, avšak
podfondy v příloze I mohou do udržitelných investic investovat.
S ohledem na tato objasnění, která potvrdila řada národních dohlížejících orgánů, má správcovská společnost v úmyslu změnit
klasifikaci podfondů v příloze I na produkty podle článku 8 SFDR.
2.

Aktualizace klasifikace podfondů uvedených v příloze II přiložené k tomuto oznámení („podfondy v příloze II“)
z ostatních produktů na produkty podle článku 8 SFDR. Tato aktualizace klasifikace nepředstavuje žádné změny
v investiční politice podfondů ani ve stávajícím portfoliu.

V posledních měsících přijaly podfondy v příloze II přísnější způsob začlenění environmentálních, sociálních a správních faktorů
(„ESG“) do svého investičního procesu, a to uplatněním přístupu správcovské společnosti pro začlenění ESG.
Podfondy v příloze II budou podporovat environmentální a sociální charakteristiky a dodržovat všechny regulační požadavky platné
pro produkty podle článku 8 SFDR.
S ohledem na tuto skutečnost má správcovská společnost v úmyslu změnit klasifikaci podfondů v příloze II na produkty podle
článku 8 SFDR.
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3.

Aktualizace klasifikace podfondu uvedeného v příloze III přiložené k tomuto oznámení („podfond v příloze III“)
z produktu podle článku 8 SFDR na ostatní produkt. Tato aktualizace klasifikace nepředstavuje žádné změny investiční
politiky podfondu ani aktuálního portfolia.

Přestože investiční politika, stávající portfolio i současné postupy ESG podfondu zůstávají nezměněny, bylo shledáno, že obchodní
zájem podfondu v příloze III o podporu environmentálních nebo sociálních charakteristik byl omezený.
S ohledem na tuto skutečnost má správcovská společnost v úmyslu změnit klasifikaci podfondu v příloze III na ostatní produkt.

***

Jak již bylo uvedeno výše, k datu vydání tohoto informativního oznámení nejsou výše uvedené změny ještě v platnosti, protože
jsou podmíněny souhlasem komise CSSF.
Formální oznámení obdržíte, jakmile komise CSSF přezkoumá změny prospektu zohledňující výše popsané objasnění a potvrdí, že
proti nim nemá námitky.

Lucemburk, 28. června 2022

Představenstvo

2

Příloha I – Seznam zamýšlené klasifikace podfondů NN (L) z produktů podle článku 9 SFDR na produkty podle článku 8 SFDR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity
NN (L) Euro Sustainable Credit
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)
NN (L) European Sustainable Equity
NN (L) Global Sustainable Equity

Příloha II – Seznam zamýšlené klasifikace podfondů NN (L) z ostatních produktů na produkty podle článku 8 SFDR
NN (L) AAA ABS
NN (L) European ABS
NN (L) US High Dividend

Příloha III – Zamýšlená klasifikace podfondu NN (L) z produktu podle článku 8 SFDR na ostatní produkt
NN (L) US Factor Credit
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