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

KOMENTÁŘ K FONDU
V říjnu vzrostla hodnota podílového listu nemovitostního
fondu NEMO o 0,44 % na hodnotu 119,73 korun. Celková
hodnota majetku spravovaného fondem aktuálně činí
2,1 miliardy korun.

prime rent, tedy nájem prémiových kanceláří, který se
vyšplhal na 26 – 26,5 EUR. Na tomto růstu se významně
podepsal kancelářský projekt Masaryčka.
Celková kancelářská plocha v Praze dosáhla v třetím
kvartále 3,8 milionů metrů čtverečních, přičemž nové
plochy přibylo pouze 18 200 m2. Do konce roku se očekává
dokončení pouze 11 500 m2 nové kancelářské plochy, což
indikuje, že vztah nabídky a poptávky zůstane dominantní
na straně poptávky.

Za posledních 12 měsíců zaznamenala cena podílového listu
fondu NEMO nárůst o 7,44 %. Od založení fondu v červnu
2019 zhodnotil investor v nemovitostním fondu NEMO svou
investici o 19,73 %.
Navzdory pokračujícímu makroekonomickému trendu
z počátku roku, který je definován zejména vysokou mírou
inflace, zvyšováním úrokových sazeb u nás i ve světě,
energetickou krizí a obavami ze zpomalení tempa růstu HDP,
vidíme data z pražského kancelářského sektoru, ohniska
zájmu nemovitostního fondu NEMO, pozitivně. Ze zprávy
Prague Research Forum vyplývá, že se kancelářský sektor
ve třetím kvartále letošního roku nacházel v pokračujícím
trendu posilování.

Správa kancelářských budov v portfoliu se nesla v měsíci
říjnu zejména v duchu stavebních úprav vyhovující
požadavkům nájemců, a to především v administrativním
objektu na adrese Pekařská 6. Vedle toho se pozornost při
správě budov upíná na efektivitu opatření a technologií
vedoucích ke snížení a úspoře energií. Přestože náklady
na energie nesou typicky sami nájemci kancelářských
budov, je v zájmu správy fondu poskytnout nájemcům co
nejkvalitnější technologické a jiné zázemí s cílem snížení
výdajů na energie.

Hrubá nově obsazená plocha stoupla k třetímu kvartálu
meziročně v Praze o 40 %, což jednak potvrzuje pokračující
sílu poptávky po kancelářích v hlavním městě, ale také
jde ruku v ruce s poklesem neobsazenosti, která klesla na
8,1 %. V pražském Karlině, kde nemovitostní fond NEMO
vlastní hned 2 kancelářské budovy – CORSO Karlín
a APEIRON – dosáhla neobsazenost 5 %, což je nejnižší
hodnota napříč pražskými městskými částmi. Nízkou
neobsazeností se Praha v evropském srovnání řadí mezi
nejobsazenější města. Pozitivní hodnoty vykazuje i tzv.

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
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*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.

