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

KOMENTÁŘ K FONDU
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu NEMO
vzrostla v říjnu 2020 o 0,30 % na hodnotu 107,11 korun.
Celková hodnota majetku spravovaného fondem činí
925 milionů korun.

Portfolio nemovitostního fondu NEMO je z hlediska
typů nájemníků důsledně diverzifikováno a podstatnou
část portfolia tvoří klienti z potravinářství a finančního
sektoru, kteří byli zavedenými opatřeními zasaženi
minimálně. Obecně platí, že kancelářský segment, na
který se nemovitostní fond NEMO soustředí, je politickou
a ekonomickou situací ovlivněn výrazně méně než jiné
segmenty komerčních nemovitostí jako například nákupní
centra nebo hotely.

Společným jmenovatelem dění byla za měsíc říjen
v České republice i ve světě zhoršující se situace kolem
koronavirové pandemie a blížící se volby amerického
prezidenta. Druhé jmenované nemělo explicitní vliv na
chod či zhodnocení fondu NEMO, ale spíše na světové
akciové trhy, které bývají typicky nervóznější vzhledem
k nejistotě volebního výsledku a akciový index největších
amerických společností S&P 500 tak zaznamenal propad
ve výši -3,11 %.

Se všemi našimi klienty zůstáváme v každodenním
kontaktu, díky čemuž máme jednak kvalitní přehled o vlivu
současné situace na jejich provoz, ale také si udržujeme
schopnost rychle reagovat a být nápomocní v případném
hledání řešení situací, jež současná doba přináší.

V říjnu dle dat Johns Hopkins University narostl světově
celkový počet nakažených o 34 %. V Česku počet aktivních
případů v říjnu stoupnul z přibližně 27 tisíc na 130 tisíc, což
je nárůst o 373 %. Vláda proto vyhlásila nouzový stav a
přijala restriktivní opatření, která se podobně jako v první
polovině roku týkala zejména jisté formy omezení volného
pohybu a také uzavírání maloobchodních provozoven.
Podobná více či méně restriktivní opatření adaptovaly
v posledních měsících také vlády ostatních států světového
společenství.

V rámci portfolia budov nemovitostního fondu NEMO jsme
završili proces plánovaní prací na fondem spravovaných
budovách pro rok 2021, které mají za cíl zvýšit komfort pro
naše nájemce. Aktivity odrážejí nové trendy a požadavky
nájemců. Portfolio nemovitostního fondu NEMO zůstalo
v měsíci říjnu beze změny. Součástí fondu jsou kancelářská
budovy na adrese Mezi Vodami 31, Pekařská 6 a polyfunkční
objekt na Václavském náměstí 62.
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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.
Českomoravská Nemovitostní a.s., Václavské náměstí 62, 110 00 Praha | +420 800 100 656 | www.cm-n.cz
Kancelář Brno: Durďákova 5, 613 00 Brno | Kancelář Praha: BB Centrum budova D, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU NEMO

17 500 m2 – podlahové plochy
98,5 % – obsazenost nemovitostí
45 % – LTV

MEZI VODAMI 32, PRAHA 4

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.

925 mil. Kč – AUM

STRUKTURA PLOCHY FONDU
DLE LOKALITY
37% Submarket, Praha 5

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 62

15% Prémiová lokalita, Praha 1

48% Strategická lokalita, Praha 4

STRUKTURA NÁJEMCŮ
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ
32 % Finanční sektor

PEKAŘSKÁ 6, PRAHA 5

13 % Obchod a zprostředkování

13 % Další

42 % Potravinářství

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR
A KONTAKTNÍ MÍSTO
Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2

FOND NEMO

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

Zakladatel fondu:
Českomoravská Nemovitostní a.s.
www.fondnemo.cz
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jako jsou statut fondu a klíčové informace pro investory. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy
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