
The sustainable 
investor for a 

changing world

VYUŽITÍ ROSTOUCÍ NEROVNOVÁHY MEZI NABÍDKOU VODY A 
POPTÁVKOU PO NÍ
Za posledních 30 let se vlivem růstu populace a zvyšující se životní úrovně 
zdvojnásobila spotřeba vody v oblasti zemědělství, průmyslu i domácností na 
celém světě. Voda je omezený zdroj, přitom se však odhaduje, že poptávka po 
ní vzroste v následujících 20 letech** o 8 % až 10 %.**. Tato rostoucí potřeba 
ovlivňuje rychle se rozvíjející i rozvinuté země, které tak budou muset výrazně 
investovat do stárnoucích infrastruktur za účelem úpravy a dodávky vody. Tyto 
tři prvky jsou katalyzátory pro dlouhodobý růst a měly by přímo zvýhodňovat 
společnosti, které působí v různých oblastech spojených s vodou.

Fond investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi, jejichž činnost je 
spojená s vodou. V těchto činnostech jsou zahrnuty především: technologie na 
úpravu a čištění vody, instalace, údržba a renovace systémů pro dodávání vody, 
řízení vodního hospodářství (čerpání, ošetřování pitné vody, čištění odpadních 
vod, dekontaminace a recyklace). Portfolio fondu je tvořeno z 50 akcií z celého 
světa. Akcie se vybírají z prostředí 300 společností na základě jejich očekávaného 
růstu a potencionálu zhodnocení. Akcie vybrané fondem jsou v souladu s 10 
principy iniciativy Organizace spojených národů – Global Compact.

HLAVNÍ BODY

 X Sektor dosahující v současné době vyššího 
růstu v porovnání se zbytkem ekonomiky*

 X Koncentrované portfolio 50 akcií z celého 
světa

 X Investuje efektivně a přitom přispívá ve 
snaze řešení nedostatku pitné vody.

 X Tým odborníku zaměřených na sektor 
životního prostředí, který těží z více než 
10letých zkušeností investování v této 
oblasti.

 X Třída Classic RH CZK: plné měnové 
zajištění do CZK

1: nejnižší rizikový stupeň; 7: nejvyšší rizikový stupeň

SRRI: Syntetický ukazatel rizika a výnosu 

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont

Zdroj: BNPP AM k 31/05/2021

UKAZATEL RIZIKA

1 2 3 4 5 6 7

nižší riziko

zpravidla nižší výnosy

vyšší riziko

zpravidla vyšší výnosy

* Minulá výkonnost ani výsledky nejsou ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti
** Zdroj: Whitepaper Impax Asset Management, 09/2012

BNP PARIBAS AQUA
REKLAMNÍ SDĚLENÍ - ČERVEN 2021

* fondu bylo v roce 2020 a 2021 uděleno ocenění Stříbrná koruna pro podílové fondy 

Rating k 31/05/2021
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JAKÁ JSOU RIZIKA?
BNP Paribas Aqua je vystaven stejným rizikům, které se vztahují na master fond. 

Investice jsou objektem tržního kolísání a jsou spojeny s riziky, která jsou typická pro 
investování do cenných papírů. Hodnota investice a výnos, který přináší, může klesat 
i stoupat a může nastat situace, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční náklady 
na investici.

Investování do akcií je spojeno s vysokou mírou kolísání cen např. vzhledem k negativním 
informacím o emitentovi či daném trhu.

Další rizika, která by mohla mít materiální dopad na fond, lze najít v popisu níže:

Riziko likvidity: Toto riziko vzniká tehdy, pokud daná aktiva lze jen těžko prodat za 
odpovídající cenu na trhu v požadovaném čase vzhledem k nedostatku kupujících.

Operační a depositářské riziko: Některé trhy jsou méně regulované než většina 
mezinárodních trhů, tudíž s sebou služby spojené s opatrovnictvím a realizace odkupů 
pro takový podfond působící na podobném trhu mohou nést zvýšené riziko.

Riziko derivátů: V případě investování do OTC nebo notifikovaných derivátů má fond za 
cíl zajistit a / nebo maximalizovat zhodnocení svojí pozice. Pozornost by měl investor 
věnovat skutečnosti, že maximalizace zvyšuje volatilitu daného subfondu.

Riziko spojené s burzou cenných papírů v Šanghaji a Hongkongu: Toto riziko souvisí 
s obchodováním s cennými papíry a jejich zúčtováním prostřednictvím burzy cenných 
papírů v Šanghaji a Hongkongu, které podléhají kvótovému limitu, což může dočasně 
omezit schopnost fondu investovat do čínských akcií třídy A. Kromě toho je burza 
cenných papírů v Šanghaji a Hongkongu nový systém, jehož předpisy nejsou otestované 
a nedá se s jistotou určit, jak se budou uplatňovat, což může ovlivnit možnost fondu 
prosadit svá práva a zájmy vůči akciím třídy A v Číně. 

10 ZÁSAD INICIATIVY PŘI OSN - GLOBAL COMPACT
Vybrané akcie fond selektuje na základě jejich dobrých výsledků v 
udržitelném rozvoji (sociálně odpovědném, zaměřeném na životní 
prostředí a vedení), kvality jejich finanční struktury jakož i růstového 
potenciálu (tyto respektují 10 zásad přijatých iniciativou při Organizaci 
spojených národů nazvanou Global Compact). Tyto principy mají za cíl 
podporovat společensky odpovědný přístup podnikatelských subjektů 
na celém světě. V klíčových zásadách jsou zahrnuty lidská práva, práce, 
životní prostředí a boj s korupcí.
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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. Obsahuje názory a statistické údaje, které jsou v den zveřejnění považovány za zákonné a správné podle stavu ekonomického 
a finančního prostředí v té době. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani netvoří součást nabídky nebo výzvy k upisování nebo k nákupu jakéhokoli finančního nástroje nebo finančních 
nástrojů, a ani tento dokument ani žádná jeho část nepředstavuje základ jakékoli smlouvy nebo závazku. 
Tento dokument je poskytován bez znalosti situace investorů. Před jakýmkoli upisováním by si investoři měli ověřit, ve kterých zemích jsou finanční nástroje uvedené v tomto dokumentu registrovány 
a povoleny k veřejnému prodeji. Finanční nástroje nelze veřejně nabízet ani prodávat zejména ve Spojených státech. Investoři, kteří uvažují o upisování, by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a 
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID), které jsou schváleny regulačním orgánem a jsou k dispozici na webových stránkách. Vyzýváme investory, aby se seznámili s nejnovějšími finančními 
výkazy, které jsou k dispozici také na webových stránkách. Investoři by se měli před investováním poradit se svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže 
existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních cílů. Jejich hodnota může klesat i stoupat. Hodnotu investice mohou ovlivnit zejména změny směnných 
kurzů. Výkonnost je uváděna bez manažerských poplatků a je vypočítávána s pomocí globálních výnosů s časovým rozlišením, s čistými dividendami a reinvestovanými úroky a nezahrnuje poplatky za 
upisování, poplatky za zpětné odkoupení, devizové poplatky nebo daň. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. 
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com 
Zdroj - © 2021 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: 1- jejichž majitelem je Morningstar a/nebo jeho informační provider, 2 - nesmějí být kopírována či 
rozšiřována a 3 - jejich správnost, úplnost a aktuálnost nejsou garantovány. Jak Morningstar tak jeho informační provideři neručí za jakékoli škody nebo ztráty pramenící z použití těchto informací. Minulá 
výkonnost není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Rozpětí hvězd Morningstar je od 1 do 5, přičemž 5 je nejvyšší ohodnocení. V minulosti dosažené výsledky nepředstavují žádnou garanci pro 
budoucí výnosy. Všechny hodnocení Morningstar uvedené v tomto dokumentu se vztahují na třídu Classic capitalisation k 31/05/2021.

CHARAKTERISTIKA:
Podfond Sicavu BNP Paribas Funds dle 
UCITS V a lucemburského práva

*  Classic RH CZK Capitalisation share
Zdroj: BNPP AM, k 31/05/2021

Správcovská
společnost:

BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Delegovaný 
správce:

Impax 
Asset Management

Datum vzniku: 03/07/2015

Benchmark: MSCI World (NR)

Měna: CZK*

ISIN:

Classic Capitalisation: 
LU1165135440

Classic RH CZK Capitalisation:
LU1458425730

Classic USD Capitalisation:
LU1620156130

Průběžné poplatky:

Classic RH CZK  
Capitalisation 
k 31/10/2020

2.23% 

Maximální správní
poplatky*: 1.75%

Maximální vstupní
poplatky*: 3.00%

Maximální výstupní
poplatky*: žádné

Depozitář:
BNP Paribas 

Securities Services 
(Luxembourg)

Více informací o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci "Investment 
Risks", který je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com

Více informací najdete na adrese www.bnpparibas-am.cz a www.bnpparibas-am.sk


