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INVESTUJTE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČR
s cíleným výnosem 8 %* v roce 2023

KOMENTÁŘ K FONDU
V září vzrostla hodnota podílového listu nemovitostního
fondu NEMO o 1,01 % na hodnotu 119,2 korun. Celková
hodnota majetku spravovaného fondem aktuálně činí
2,1 miliardy korun.
Za posledních 12 měsíců zaznamenala cena podílového listu
fondu NEMO nárůst o 7,19 %. Od založení fondu v červnu
2019 zhodnotil investor v nemovitostním fondu NEMO svou
investici o 19,2 %.
Obdobně jako v srpnu, i v září byla měsíční výkonnost fondu
ovlivněna zejména přeceněním derivátů IRS (inetert rate
swap; úrokový swap), které má fond uzavřen s financujícími
bankami. Díky tomuto finančnímu instrumentu dosahuje
fond zajištění úrokové míry za podmínek, které nepodléhají
krátkodobým výkyvům v hodnotě úrokových měr.
Výnos nemovitostního fondu NEMO pokračuje v letošním
roce v připisování kladných čísel. Hlavním důvodem je vedle
obecných benefitů nemovitostního trhu i strategie fondu, která
je zaměřena na prémiové kanceláře a administrativní objekty
v Praze, které jsou obsazeny bonitními nájemci. Optikou
současného dění, kdy hlavními hybateli na globálních trzích
jsou vysoká inflace, s ní spojená energetická krize a zvyšování
základních úrokových sazeb, prostřednictvím kterých se snaží
centrální banky bojovat se všeobecným zdražováním, lze říct,
že je fond svým zaměřením vhodně nastaven, aby v dohledné
době nepocítil negativní dopady na svou výkonnost.
Inflace výkonnosti fondu spíše napomáhá, a to díky
důslednému vyjednávání inflačních doložek s nájemci fondu,
které pomáhají nájemní výnos držet s tempem růstu cenové
hladiny. Nemovitostní fond NEMO získává výnos z 90 %
právě z inkasovaného nájemného. Fond nezakládá strategii
zhodnocení podílového listu na trvalém přeceňování
hodnoty nemovitostí směrem nahoru.
Růst cen energií, který představuje hlavní složku, která

se promítá do současných inflačních hodnot, rovněž není
pro nemovitostní fond NEMO přímo ohrožujícím faktorem.
Tento náklad nese výhradně nájemce, což však platí nejen
v komerčním, ale i v ostatních segmentech. Strategie NEMO
fondu je orientovat se na bonitní nájemce, tedy společnosti,
u nichž je náklad na energie, i při očekávaném růstu, stále
akceptovatelná položka, která neohrozí jejich finanční stabilitu.
Česká národní banka se s pohotovostí v reakci na rostoucí
inflaci řadí mezi jedny z prvních centrálních bank v Evropě
a ke zvyšování základních úrokových sazeb přistoupila
už v červnu loňského roku. Aktuálně je dvoutýdenní repo
sazba, základní úroková sazba v naší ekonomice, na 7 %, což
činí úvěry v korunách nejdražší od roku 1999 a podniky či
fondy, které jsou financovány v korunách, tento vyšší náklad
na financování začínají pociťovat. Evropská centrální banka
je i s ohledem na zadluženost jižních států eurozony v pozici,
kdy musí držet sazby podstatně níže a po posledním zvýšení
v září činí základní úroková sazba 1,25 %. Fond, který své
projekty financuje v eurech, což se týká většiny úvěrů
NEMO fondu, je tudíž ve výrazně lepší situaci, než kdyby
měl podléhat vysokým sazbám v ČR.
Vývoj situace během koronavirové epidemie, stejně jako
vývoj globální situace, která eskalovala s počátkem ruské
invaze na Ukrajině, v reálném čase validuje nastavenou
strategii fondu, která i nadále zůstává beze změny – hlavní
orientací fondu je stabilita a kontinuita kvalitního výnosu.
Portfolio nemovitostního fondu NEMO aktuálně tvoří
kanceláře CORSO Karlín, kancelářská budova APEIRON
v pražském Karlíně, moderní administrativní budova
v pražských Modřanech, polyfunkční kancelářský objekt
na adrese Václavské náměstí 62 a administrativní objekt
na adrese Pekařská 6 v Praze. Celková výše pronajímatelné
plochy činí 40 000 m2.
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Tento dokument vytvořila společnost Českomoravská Nemovitostní a.s. jako zakladatel fondu. Informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter.
Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investor by měl mít na paměti, že výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích
výnosů. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu,
jako jsou statut fondu a klíčové informace pro investory. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy
konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko
emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací,
tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.
Hodnota výkonnosti je zaokrouhlována matematicky na dvě desetinná místa.
*Cílený výnos nijak nesouvisí s reálnými výnosy podílníku. Investice do fondu NEMO není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plná rizika své investice,
včetně možné ztráty. Před rozhodnutím zainvestovat se prosím seznamte se všemi informacemi o fondu NEMO.

CORSO KARLÍN, PRAHA 8

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU NEMO
Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí zejména
v České republice, které mají konzistentní a dlouhodobě
udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investuje do již
fungujících projektů s kvalitními nájemci a s co nejdelší smluvní
dobou nájmu. Cílený výnos pro investory do podílových
listů je v roce 2023 8 %*. Jedná se o fond na střednědobý
horizont (5 let). Fond NEMO je svým charakterem speciální
fond, který investuje do nemovitostních společností,
tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

APEIRON, PRAHA 8

2,1 mld. Kč – AUM
39 000 m2 – podlahová plocha
40 % – LTV

STRUKTURA PLOCHY FONDU
DLE LOKALITY
17 % Submarket, Praha 5

MEZI VODAMI 31, PRAHA 4

8 % Prémiová lokalita, Praha 1

75 % Strategická lokalita,
Praha 4 a Praha 8

STRUKTURA NÁJEMCŮ
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 62

22 % Potravinářství
17 % Poradenství a odborné služby
8 % Stavebnictví
8 % Finanční sektor
8 % Nemovitosti a infrastruktura
7 % Strojírenství
5 % Informační a komunikační služby

PEKAŘSKÁ 6, PRAHA 5

25 % Další

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR
A KONTAKTNÍ MÍSTO
Colosseum, a.s.
Evropská 2758/11
160 00 Praha 6, Dejvice
tel.: +420 246 088 888
e-mail: info@colosseum.cz
www.colosseum.cz

ZAKLADATEL
Českomoravská Nemovitostní a.s.
www.fondnemo.cz

Českomoravská Nemovitostní a.s., Václavské náměstí 62, 110 00 Praha | +420 800 100 656 | www.cm-n.cz
Kancelář Brno: Campus Science Park, budova D, Palachovo nám. 799/5, 625 00 Brno | Kancelář Praha: BB Centrum budova D, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha
*Cílený výnos nijak nesouvisí s reálnými výnosy podílníku. Investice do fondu NEMO není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plná rizika své investice,
včetně možné ztráty. Před rozhodnutím zainvestovat se prosím seznamte se všemi informacemi o fondu NEMO.

