Seznamte se!
Investiční společnost BNPP Asset Management
BNP Paribas Asset Management je dceřinou společností BNP Paribas, S.A., která se zaměřuje na
správu majetku. S asi 580 miliardami EUR pod správou nabízí ucelenou řadu investičních řešení pro
individuální, korporátní a institucionální řešení v 75 zemích. Od roku 2002 je významným hráčem při
propagaci a uplatňování udržitelného a odpovědného investování. Dnes patří mezi evropské leadery s
cca 25 mld. EUR v sociálně odpovědných portfoliích (SRI) pod správou. Celá řada fondů nabízených v
ČR obsahuje SRI komponent, mezi fondy v CZK se do oblasti SRI fondů řadí Pravest Aqua.
Od roku 1999 je aktivní na českém trhu s vybranými lucemburskými fondy registrovanými pro
veřejnou nabídku. Od roku 2010 vybrané fondy nabízí korunové třídy. Aktuálně celkově 13 fondů
disponuje korunovou měnovou kapitalizační třídou, z toho 11 tříd je měnově zajištěných do české
koruny.
Produktové zaměření korunových fondů: konvertibilní dluhopisy, strategie nízké volatility.

Investiční společnost Fidelity International
Fidelity International vznikla v roce 1969 jako mezinárodní pobočka Fidelity Investments, společnosti
založené v Bostonu v roce 1946. V roce 1980 se Fidelity International osamostatnila a stala se
nezávislou na americké organizaci. Dnešními vlastníky jsou převážně management a členové původní
zakládající rodiny.
Společnost Fidelity International poskytuje prvotřídní investiční řešení i odborné znalosti v oblasti
financování důchodového zabezpečení pro instituce, individuální investory a jejich poradce ‐ s cílem
pomáhat klientům budovat lepší budoucnost pro ně a pro další generace. Jako privátní společnost
přemýšlí generačně a investuje se zohledněním dlouhodobého horizontu. Pomáhá klientům spořit si
na důchod a jiné dlouhodobé investiční cíle již téměř 50 let.
Odpovídá za správu celkových aktiv klientů ve výši 349 mld. EUR od více než 2,3 milionu klientů v
regionech Asie a Tichomoří, Evropa, Blízký východ a Jižní Amerika.
Produktové zaměření korunových fondů: globální akciové a dluhopisy fondy.

Investiční společnost NN Investment Partners
Mezinárodní společnost NN Investment Partners má sídlo v nizozemském Haagu a působí na 15
zahraničních trzích napříč Evropou, Spojenými státy, Latinskou Amerikou, Asií a Blízkým východem.
Společnost NN Investment Partners je součástí koncernu NN Group N. V., veřejně obchodované
společnosti (skupina NN), a zaměstnává přes 1 200 osob.
V České republice působí NN Investment Partners již od roku 1997. Společně s NN Životní pojišťovnou
a penzijní společností tak reprezentují skupinu NN na českém trhu a společně nabízí širokou škálu
produktů v rámci životního pojištění, penzijního připojištění a investic ve formě podílových fondů.

NN Investment Partners nabízí přes 40 zahraničních podílových fondů, z toho 19 v české koruně
zajištěných proti měnovému riziku. Společnost se dlouhodobě řadí mezi 5 největších správců aktiv v
České republice (z hlediska objemu spravovaných aktiv).
Skupina NN
Skupina NN působí ve více než 18 zemích po celém světě se silným zastoupením v Evropě a Japonsku.
S přibližně 12 000 zaměstnanci nabízí komplexní škálu pojistných a investičních služeb, i bankovních
produktů. Mezi více než 15 milionů zákazníků se řadí jednotlivci, malé a střední podniky i velké
korporace a institucionální investoři po celém světě.
Skupina NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na
pojišťovnu Nationale‐Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN působila i v České republice.
Produktové zaměření korunových fondů: smíšené fondy, střední a východní Evropa, dividendové
strategie.

