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

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu NEMO 
vzrostla v posledním měsíci roku 2020 o 0,34 % na hodnotu 
107,86 korun. Celková hodnota majetku spravovaného 
fondem činí 949 milionů korun.

Výnos fondu za celý kalendářní rok 2020 činí 4,57 %, 
přičemž fond nezaznamenal ani jeden ztrátový měsíc 
– naopak jsme našim investorům každý měsíc přinášeli 
konzistentní zhodnocení. V současných turbulentních, a 
ještě před rokem nepředstavitelných, podmínkách tento 
výsledek považujeme za vynikající. Od svého založení v 
červnu 2019 přinesl fond svým investorům zhodnocení 7,9 
%.
Nemovitostní fond NEMO spravuje k měsíci prosinci 
aktiva ve výši 1,3 miliard korun. Portfolio fondu je složeno 
z moderní administrativní budovy v Praze 4 na adrese 
Mezi Vodami 31, která se svými sedmi podlažími čítá 
zhruba deset tisíc metrů čtverečních využitelných ploch, 
polyfunkční kancelářské budovy v samém centru hlavního 
města na adrese Václavské náměstí 62 s výbornou 
dostupností, která na osmi podlažích skýtá přes tři tisíce 
metrů čtverečních plochy a v neposlední řadě portfolio 
doplňuje administrativní objekt v pražských Jinonicích 

na adrese Pekařská 6 s užitnou plochou téměř šest a půl 
tisíc metrů čtverečních. Portfolio fondu tak končí rok 2020 
s pronajímatelnou plochou ve výši zhruba 17 500 metrů 
čtverečních a obsazeností 98,5 %.

Uplynulý rok 2020 byl pro nemovitostní fond NEMO velice 
úspěšným, a to díky pevnému následování naší strategie, 
která robustně obstála také v podmínkách všeobecného 
ochlazení trhu. Fond NEMO se díky své výkonnosti držel 
celý rok na prvních příčkách v žebříčku Hospodářských 
novin. Co ocenili nejen naši stávající klienti, ale také téměř 
1 500 nových klientů, kteří nám za posledních šest měsíců 
svěřili svou důvěru. 

Plány na následující rok jsou stále stejné – přinášet 
investorům konzistentní zhodnocení a bezpečný přístav 
pro jejich investiční portfolio, cílit výkonnost fondu v pásmu 
1 až 2 % nad inflací, spravovat budovy v portfoliu fondu a 
zvyšovat jejich hodnotu a rozšiřovat se o další prémiové 
budovy s kvalitními nájemci.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a děkujeme, že investujete 
právě s námi. Přejeme Vám vše nejlepší do roku 2021. 

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 % 0,31 % 0,31 % 0,40 % 0,30% 0,39 % 0,57 % 0,31 % 0,30 % 0,35 % 0,34 % 4,57 %
7,86 % 

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

949 mil. Kč

17 500 m2

98,5 %

43 %

STRUKTURA PLOCHY FONDU  
DLE LOKALITY

37% Submarket, Praha 5

48% Strategická lokalita, Praha 4

STRUKTURA NÁJEMCŮ 
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ

32 % Finanční sektor

13 % Obchod a zprostředkování

13 % Další

42 % Potravinářství 

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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15% Prémiová lokalita, Praha 1


