
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.
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INVESTUJTE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČR
s cíleným výnosem 5  % ročně

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu NEMO se 
v únoru zvýšila o 0,41 % na hodnotu 104,07 CZK. Celková 
hodnota majetku spravovaného fondem vzrostla na 
589 miliónů korun.

Aktuální dění na kapitálových trzích vykazuje vysokou 
volatilitu reflektující sérii negativních zpráv týkajících 
se globálního šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje 
onemocnění COVID-19. Koncem ledna se tento virus dostal 
do Evropy – nejprve do Francie a Německa a následně do 
Itálie, odkud se postupně rozšířil do zbytku kontinentu. 
Vzhledem k rychlosti šíření koronaviru adaptovaly státy, 
ve snaze mírnit jeho následky, bezprecedentní kroky 
zaměřené na ochranu zdraví obyvatelstva. 
Přestože jsou tato opatření z dlouhodobého hlediska 
pragmatická, mají za následek trhliny v dodavatelsko-
odběratelských řetězcích. Virová pandemie se projeví také 
sníženou spotřebou domácností, na což burzy reagovaly 
největším propadem od finanční krize 2008. Za únor se 
hlavní akciové indexy propadly o více než 10 % oproti svým 
historickým maximům.
Expertní analýzy sice indikují, že globální nákaza bude 
relativně krátkodobá, nicméně razantní opatření mohou 

mít i tak dramatické dopady na malé a střední podniky, které 
nemají dostatečný finanční polštář a stabilní peněžní toky. 
Drastický dopad bude mít současná situace i na maloobchodní 
tržby. Pro výkonnost nemovitostního fondu NEMO je však 
důležitá ekonomická aktivita v dlouhém období. Z toho důvodu 
očekáváme velmi malý efekt současné situace na výkonnost 
fondu. Obsazenost kancelářských nemovitostí v Praze je 
v současné době přibližně 95 %, tudíž se stále jedná o situaci, 
kdy je kancelářských prostor spíše nedostatek.

Kromě bonitních nájemníků, což je ze strategického hlediska 
nesporná výhoda, se řídíme také pravidlem diverzifikace 
nájemníků napříč ekonomickými sektory. I proto můžeme za 
měsíc únor konstatovat stabilní vývoj fondu, jakož i jeho pozitivní 
očekávání v následujících měsících, a to i přes probíhající virovou 
pandemii.

V průběhu února zůstalo portfolio nemovitostí fondu NEMO 
beze změny. Součástí fondu jsou dva objekty – polyfunkční 
budova na Václavském náměstí a budova centrály společnosti 
Volkswagen Financial Services. Náš interní tým pro správu aktiv 
pokračuje v řešení běžné agendy pro normální a stabilní chod 
nemovitostí bez jakýchkoliv komplikací.

KOMENTÁŘ K FONDU

VÝKONNOST FONDU

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Od založení 

2020 0,48 % 0,41 % - - - - - - - - - - 0,89 %
4,07 % 

2019 Založení fondu 6/2019 0,49 % 0,45 % 0,39 % 0,42 % 0,50 % 0,43 % 0,43 % 3,15 %
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Zakladatel fondu: 
Českomoravská Nemovitostní a.s.

www.fondnemo.cz

FOND NEMO

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 5 % ročně s  důrazem na linearitu 
výnosu při každé valuaci, které jsou měsíční. Jedná 
se o  fond na střednědobý horizont (3 - 5 let), jelikož 
doporučená doba držby, i  díky daňovému testu v  České 
republice, je 3 roky. Fond je svým charakterem speciální 
fond, který investuje do nemovitostních společností,  
tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

– AUM

– podlahové plochy

– obsazenost nemovitostí

– LTV

589 mil. Kč

9 000 m2

97 %

48 %

STRUKTURA PLOCHY FONDU  
DLE LOKALITY

62% Strategická lokalita, Praha 5

38% Prémiová lokalita, Praha 1

STRUKTURA NÁJEMCŮ 
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ

82 % Finanční sektor

9 % Obchod a zprostředkování

6 % Cestovní ruch

3 % Další 

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR  
A KONTAKTNÍ MÍSTO

Colosseum, a.s.

Londýnská 730/59 
120 00  Praha 2

tel.: +420 246 088 888 
e-mail: info@colosseum.cz 
www.colosseum.cz
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