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Klasifikace environmentálních trhů dle Impaxu

IPP: Independent Power Producer.

Nová energetika 

Udržitelné potravinářství, 

zemědělství a lesnictví 

Voda 

Recyklace zdrojů a odpadů

Adopted by FTSE as a basis for Environmental Technologies and Environmental Markets index series since 2007. 

Energetická účinnost Alternativní energetika 

 Elektrická síť  Developers/IPPs

 Průmyslové obj.  Solární energie 

 Nemovitosti  Větrná energie

 Doprava  Biopaliva 

 Spotřebitelé  Další 

Vodní infrastruktura /

Technologie

Kontrola znečištění 

 Infrastruktura  Řešení kontroly 

znečištění 

 Péče o vodu  Testování & detekce 

plynů 

 Utility  Veřejný transport 

 Udržitelné a efektivní zemědělství

 Logistika, bezpečnost a obaly potravin

 Udržitelné lesnictví

 Výživa 

Odpadové 

hosp. a techn. 
Environmentální služby

 Tech 

vybavení 
 Konzultace 

 Recykl. a 

zprac.

 Obchodování povolenek a 

aktiv

 Nebezpečný 

odpad 

 Diverzifikované envi služby 
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Věříme, že ekonomika se mění 

POSITIONING

Source: Impax Asset Management as at end December 2021.

K udržitelnému obchod-

nímu modelu 

Odolný 

business

Růst se 

zlepšenými 

sociálními & 

environmentálními 

výstupy

Technologie

Zákaznické 

preference

Regualce

Sociálníé faktory 

DisruptořiOd 

vyčerpávajícího 

obchodního 

modelu

Výzva udržitelnosti

Růst ignoruje 

negativní sociální 

a environmentální  

náklady

BNP PARIBAS AQUA (LUX)



4

Proč investovat do firem okolo vody

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Urbanizace

Znečištění 

Inovace 

Nedostatek vody 

Starnoucí infrastruktura

Klimatická změna 

1https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf. 2https://www.unwater.org/water-facts/climate-change/. 3https://www.unep.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-

pollution. 4https://www.unwater.org/water-facts/urbanization/. 5https:// infrastructurereportcard.org/cat-item/drinking-water/. 6https://www.bloombergquint.com/gadfly/making-chips-requires-lots-of-water-and-gulp-taiwan-has-a-

drought.   Source : Impax Asset Management, as at the end of June 2021

O 2.5 miliardy lidí bude v roce 2050 žít ve 

městských oblastech 20504.

80% odpadní vody není čištěno a 

obsahuje vše od domovního po vysoce 

toxický průmyslový odpad3.

Do roku 2030 může až 700 milionů lidí 

přesídlit kvůli nedostatku vody1. 

20 mld litrů ošetřené pitné vody se 

každý den ztratí v USA kvůli 

poškozené infrastruktuře 5.

O 400 milionů více lidí bude 

ohroženo záplavami  do roku 20502.

Spotřeba vody při výrobě polovodičů roste 

o 33% s každou vrstvou 2015 & 20196
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Poskytovatelé řešení nabízí příležitosti

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Recyklace vody

Testování kvality vody

Odstranění kontaminace

Snížení uniků potrubí

Výměna infrastruktury 

Řízení přívalové vody

Uniky mohou ýt omezeny z 20%+  

na méně, než 5%1.
Klimatická změna zvyšuji potřebu 

řízení vody z přívalových dešťů

Rostoucí povědomí a regulace 

vedou k vyššímu testování

Vyčištěná voda má rostoucí hodnotu 

pro průmyslovou spotřebu a plnění 

podzemních zásob. 

Mnoholeté podinvestování zvyšuje 

poptávku po nové infrastruktuře.

Přes 90 druhů znečištění pitné vody 

se reguluje, i průmyslová voda 

vyžaduje přísnou kontrolu kvality

Source : Impax Asset Management, end of June 2021
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Inovace pomáhá k rychlejšímu růstu 

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Source : Impax Asset Management, end of June 2021

Pokročilé měření Řízení povodí

Pokročilá péče o voduData a Software Detekce nových druhů znečištění

Smart zavlažování 

Vyšší sběr dat dává více příležitostí 

pro softwarová řešení

Chytré zavlažování pomáhá 

efektivnějšímu využití vody. 

Vyšší zaměření na spolupráci s 

klíčoými hráči v povodích jako jsou 

farmáři

Roste využití pokročilého měření 

napříč sítím distribuce vody

Nové formy znečištění stále vznikají: 

PFA (poly a perfluorakryly)  

mikroplasty nebo viry.

Irostoucí poptávka po odstranění 

nových polutantů a po ultra čisté 

vodě pro výrobu polovodičů
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BNP Paribas Funds Aqua

POSITIONING

VÝZVA 

Zdroje pitné vody ve světě jsou 

pod silným tlakem, rozšiřuje se 

mezera mezi poptávkou a 

nabídkou, stejně jako rostou obavy 

o kvalitu pitné vody a stabilitu 

vodní infrastruktury. 

PŘÍLEŽITOST V RÁMCI PORTFOLIA 

Fond investuje do ziskových 

společností, které rostou rychleji, 

než široký akciový trh kvůli růstu 

poptávky po produktech a službách 

spojených s oblastí životního 

prostředí. 

HODNOTA PORTFOLIA

Přeměna směrem udržitelnější 

globální ekonomice by měla vést k 

vyšší výkonnosti společností s 

expozicí vůči tomuto sektoru. 

Diverzifikace portfolia napříč 

environmentálním tématům s 

expozicí vůči cyklickým i 

defenzivním titulům. 

HODNOTA PRO INVESTORY 

Source: Impax Asset Management, 31 December 2018.



Hodnotový řetězec v oblasti vodního hospodářství
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Inovace: nové investiční příležitosti
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Jak zapadá do portfolia klienta? 

POSITIONING

Source: Impax Asset Management, 31 December 2018. Past performance is not indicative of future performance. 

Zaměření na středně velké společnosti

Investiční svět je z velké části 

zaměřený na rychle rostoucí 

společnosti se středně vysokou 

tržní kapitalizací. 

Zajišťuje diverzifikaci

Fond nabízí vysoký aktivní podíl v 

porovnání s globálními akciemi, 

přesto s podobným rizikovým 

profilem. 

Přináší pozitivní dopad na životní 

prostředí

Přináší počitatelné environmentální 

benefity.

Prokazuje nízkou uhlíkovou 

náročnost  v porovnání s dnešní 

ekonomikou i ekonomikou tzv. 2 

stupňového scénáře. 

Mapuje expozici portfolia vůči Cílům 

udržitelného rozvoje OSN. 

NABÍZÍ PŘÍLEŽITOST VE 3 OBLASTECH :

Investice do vodní infastruktury nabízí diverzifikaci napříč geografickými regiony, koncovými trhy a sektory, což umožňuje

poradcům a bankéřům vystavět klientské portfolio jak z cyklických, tak defenzivních titulů podle makroekonomického

výhledu Impaxu.



INVESTIČNÍ SVĚT ODVOZEN OD EXPOZICE SPOLEČNOSTÍ VŮČI TEMATICKÝM PŘÍLEŽITOSTEM

 Screening s cílem vyřadit nelikvidní tituly a společnosti z tzv. hraničních trhů

 Kvantitativní filtry s cílem identifikovat nejkvalitnější společnosti, které plní kritéria IMPAXu

VÝZKUM V RÁMCI SEKTORU I JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ

 Tematické sektory a pod-sektory jsou ohodnocené z hledislka jejich růstových faktorů

 Společnosti jsou posuzované z hlediska jejich dlouhodobého potenciálu (5 a více let)

 “10 Krokový report” včetně vlastní analýzy rizik v oblasti sociální odpovědnosti ESG 1

 Vlastní oceňovací model s využitím Monte Carlo simulace

TVORBA PORTFOLIA A JEHO PRŮBĚŽNÁ SPRÁVA REFLEKTUJE:

 Tituly, o kterých je tým nejvíce přesvědčen

 Největší růstový potenciál vzhledem k “férové hodnotě” (“GARP 2”)

 Rizikové limity

 Makroekonomické a tematické vstupy (čtvrtletní aktualizace)

 Nízký obrat v portfoliu, zejména snižující nebo navyšující pozici u klíčových titulů

Investiční proces - shrnutí

1ESG: Environmental, Social, Governance. 2GARP: Growth at a Reasonable Price. 

11



Osvědčený investiční proces

431 2
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10 největších pozic a analýza sektorů k 31/12/2021

FUND OVERVIEW

AS AT 31 DECEMBER 2021

The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation.

Portfolio allocations according to the new Environmental Markets classification system will be displayed from February 2022.

Source: BNPP AM, except for the Cash figure, sourced from the Impax reports for the sake of homogeneity with the other slides of this document (Impax and BNPP AM have a slightly different definition of cash).

Source: Data as at 31 December 2021. 

Main Holdings Water Sector Weight %

VEOLIA ENVIRONNEMENT Water Utilities 3.80

AMERICAN WATER WORKS CO INC Water Utilities 3.62

AGILENT TECHNOLOGIES INC Water Treatment and Efficiency 3.54

ESSENTIAL UTILITIES INC Water Utilities 3.02

FISCHER (GEORG)-REG Water Infrastructure 2.92

PERKINELMER INC Water Treatment and Efficiency 2.88

IDEX CORP Water Treatment and Efficiency 2.77

FERGUSON PLC Water Infrastructure 2.65

LINDE PLC Water Treatment and Efficiency 2.53

UNITED UTILITIES GROUP PLC Water Utilities 2.50

N° of holdings in portfolio: 51

Sector exposure (%) Relative to 

MSCI World

Industrials 49.90 +39.68

Health Care 6.42 -6.20

Consumer Discretionary 4.04 -8.22

Information Technology 4.56 -19.13

Materials 11.20 +7.02

Utilities 21.38 +18.64

Cash 2.49

BNP PARIBAS AQUA (LUX)
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Water value chain

Market cap (WTD AV1: US$22.0 BN VS MSCI WORLD: US$470BN) Geography driven by fundamental valuation2

Exposure to cyclical and defensive end markets

ET 

EXPOSURE

53%

Detaily portfolia

FUND HOLDINGS

Source: Impax AM, from Bloomberg data, at 31 December 2021. 1 WTD AV: weighted average. 2 Geographic allocation by country of listing, MSCI classification if available. 3 Stability of demand during economic

upturns and downturns. Data may not add up to 100% due to rounding. This information is presented as supplemental to the Annual Disclosure Presentation which can be found at the back of this presentation.

BNP PARIBAS AQUA (LUX)
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Výhled do roku 2022 

OUTLOOK

 PODPŮRNÉ PLÁNY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY - ROZSÁHLÉ PLÁNY VLÁD V 

EU I V USA NA INVESTICE DO VODNÍHO HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

 SILNÁ REGULACE – REGULÁTOŘI POŽADUJÍ VYŠŠÍ BEZPEČNOST A STANDARDY 

VODNÍCH SYSTÉMŮ, NAPŘ. US PFAS REQUIREMENTS, AND NEW SEWAGE 

OVERFLOW RULES

 POŽADAVKY NA ODOLNOST SYSTÉMŮ – ODOLNOST VŮČI KLIMATICKÝM JEVŮM 

SE STÁVÁ VYSOKOU VLÁDNÍ PRIORITOU

 FAKTORY RŮSTŮ TRŽEB ZŮSTÁVAJÍ POZITIVNÍ – RŮST TRŽEB PORTFOLIA 

VYSOCE PŘEVYŠUJE ŠIROKÝ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ INDEX

 UDRŽOVÁNÍ ROVNOVÁHY MEZI DEFENZIVNÍMI A CYKLICKÝMI TITULY –

MAKROEKONOMICKÉ PODMÍNKY JSOU PRO STÁVAJÍCÍ PORTFOLIO PŘÍZNIVÉ, 

PROTOŽE MÁ EXPOZICI VŮČI EKONOMICKY CITLIVÝM VODNÍM TÉMATŮM

As at 31 December 2021

BNP PARIBAS AQUA (LUX)
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BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Mapping Impax strategies to UN Sustainable Development Goals

Source: Impax Asset Management. Data as at 31 March 2021. Figures are based on Impax internal data. 
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MORE DETAIL…
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Environmentální dopad BNPP Aqua Fund (Lux)

MORE DETAIL...

Na investici €10 tisíc invested Celý fond BNPP Aqua (Lux)

Objem dodané vody: 570 tisíc litrů 131,120 mln litrů

Objem ušetřené vody:  1,160 tisíc litrů 266,810 mln litrů

Objem ošetřené vody: 1,730 tisíc litrů 397,490 mln litrů

Neboli ekvivalent: Spotřeba 22,1 domácností Spotřeba 5,021,460 domácností 

Source: Impax Asset Management. Impact of investment in the fund for one year. Based on most recently reported annual environmental data for holdings and assets under management in the BNPP 

Aqua Fund (Lux) as at 31 December 2020. Impax’s impact methodology is based on equity value. As the value of the holdings can vary between years, Impax has standardized environmental benefit to 

€10m invested, and also reported on the total value of the holdings as at 31 December 2020

BNP PARIBAS AQUA

V roce 2020, fond vykázal následující environmentální dopady :
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• Voda reprezentuje růstový sektor s přitažlivými investičními příležitostmi a s rozumným 
oceněním

• Specializovaný manažer Impax AM se zkušenostmi ve vodním průmyslu a v oblasti 
environmentálního asset managementu 

• Součástí investičního procesu je analýza aspektů sociální odpovědnosti společností z 
investičního světa 

• Soulad s cíly udržitelného rozvoje OSN, zejména cíl č. 6 – čistá voda. 

• Hlavním faktorem nadvýkonnosti oproti benchmarku MSCI World je výběr akcií

• Strategii nabízíme investorům ve formě lucemburského fondu BNP Paribas Funds Aqua

• Klasická třída fondu Parvest Aqua má rating 4 hvězd Morningstar

• Od února 2017 aktivována třída BNP Paribas Funds Aqua – Classic RH CZK s měnovým 
zajištěním základní měny fondu (EUR) vůči CZK

• V letech 2020 a 2021 CZK třída oceněna Stříbrnou korunou v kategorii Podílové 
fondy 

• Velikost fondu BNP Paribas Funds Aqua – 3,8 miliardy EUR, velikost Classic H CZK Cap
třídy: 1,56 miliardy CZK k 28/1/2022

• Nejprodávanější fond BNPP AM v ČR i na Slovensku 

Shrnutí

20
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ISIN kód
Share Classic RH CZK: LU1458425730 (dostupná od konce ledna 2017)

Share class C : LU1165135440; Classic USD: LU1620156130

Bloomberg kód
Share class Classic RH CZK: PAAQRHC LX

Share class Classic Cap: PAQUACL LX, Classic USD: PAQCLUC LX

Právní forma1 Podfond lucemburské rodiny fondů BNP Paribas Funds

Datum vzniku Červen 2015

Benchmark MSCI World EUR (NR)

Minimální investiční horizont 5 let min.

Měna Euro, CZK

SRRI** 6 (1 = nejnižší ; 7 = nejvyšší)

Manažer fondu
Hubert Aarts

Bruce Jenkyn-Jones

Správní poplatky (max) 1.75% (Share class C)

Vstupní / výstupní poplatky Maximum 3.0% / žádné

Průběžné poplatky 2.23% (Share class C) k 31/10/2020

Správcovské společnosti
BNP Paribas Asset Management

Delegovaný  investiční správce: Impax Asset Management

Source: BNP Paribas Asset Management, 30 April 2021. Investors should ensure that they are fully informed about the sub-funds, classes and sub-classes of shares that are authorised to be marketed in their country

of residence and the constraints applicable in each of these countries. The investments in the above funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments

and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay. *SRRI: synthetic risk reward indicator.

1Following the new Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) that came into force on March 10th this year, our BNP Paribas Funds Aqua is categorised under Article 9.

Article 9 : Have a Sustainable Investment Objective



Jan Maňák
Senior Relationship Manager pro ČR, SR a Polsko

tel.: +420 602 297 002 

mail: jan.manak@bnpparibas.com 

www.bnpparibas-am.com (anglicky) 

www.bnpparibas-am.cz (anglicky) 

www.bnpparibas-am.sk (anglicky) 

www.investors-corner.bnpparibas-am.com (anglicky)

Sociální média: 

Kontakty

2231.01.2022
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Vyloučení odpovědnosti

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.

Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic.

Tento materiál byl vyhotoven pouze pro informační účely a nepředstavuje:

1. nabídku k nákupu ani poptávku k prodeji, ani nebude základem pro jakoukoli smlouvu ani na něj nebude odvoláváno v souvislosti s jakoukoli
smlouvou nebo závazkem;

2. investiční poradenství.

Tento materiál odkazuje na některé finanční nástroje povolené a regulované v příslušné jurisdikci.

Nebyla učiněna žádná opatření, která by umožnila veřejnou nabídku finančního nástroje (nástrojů) v jakékoli jiné jurisdikci, s výjimkou případů, které
jsou uvedeny v posledním prospektu a v KIID (Dokument s klíčovými informacemi pro investory) příslušného finančního nástroje (nástrojů), kde by
taková opatření byla vyžadována, zejména ve Spojených státech, vůči americkým osobám (takovýto termín je definován v Nařízení S zákona
Spojených států o cenných papírech z roku 1933). Před upisováním v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, by si investoři měli ověřit
veškerá právní omezení nebo zákazy, které mohou existovat v souvislosti s upisováním, nákupem, vlastnictvím nebo prodejem finančního nástroje
(nástrojů).

Investoři, kteří uvažují o upisování finančního nástroje (nástrojů), by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi pro
investory (KIID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv finančního nástroje (nástrojů). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách.

Názory obsažené v tomto materiálu tvoří posouzení společnosti pro správu investic v daném okamžiku a mohou být předmětem změn bez předchozího
upozornění. Společnost pro správu investic není povinna aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se
měli před investováním do finančních nástrojů poradit se svými právními a daňovými poradci ohledně právních, účetních a daňových otázek a také
ohledně jejich domicilu, aby získali nezávislé posouzení vhodnosti a důsledků investice do těchto finančních nástrojů. Vezměte, prosím, na vědomí, že
různé typy investic, pokud jsou obsaženy v tomto materiálu, zahrnují různé stupně rizika a nemůže existovat žádná záruka, že nějaká konkrétní
investice může být buď vhodná, příhodná, nebo zisková pro investiční portfolio investora.

Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních
cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli finančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami,
včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. Různé strategie uplatňované na finanční nástroje mohou mít významný vliv na
výsledky prezentované v tomto materiálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a hodnota investic do finančních
nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.

Údaje o výkonnosti, které se případně objevují v tomto materiálu, nezohledňují provize, náklady vzniklé při emitování a zpětném odkoupení a daně.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com

31.01.2022

http://www.bnpparibas-am.com/


BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

14, RUE BERGERE

75009 PARIS 

BNPPARIBAS-AM.COM

https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.com/

