MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE-PRO PROFESIONÁLNÍ INVESTORY

VODA - INVESTICE DO STABILNÍHO ZDROJE PŘÍJMŮ
POPTÁVKA PO VODĚ ROSTE

Rostoucí životní
úroveň rozvíjejících se zemí

Zastaralá
infrastruktura v
průmyslových
zemích

Nedostatečná
infrastruktura
v rozvíjejících
se zemích

Změna klimatu

8 - 10 % p.a.

RŮSTOVÝ POTENCIÁL
PRO INVESTORY

NAŠE

ŘEŠENÍ

nárust poptávky vody
v příštích 20 letech1

1 Zdroj: BNPP AM, červen 2020
2 Neexistuje záruka, že bude dosaženo výkonnostního cíle. Další rizika jsou uvedena na zadní straně
Tento materiál slouží pouze pro informační účely. Rozhodující je platné znění investičního procesu v dokumentu KIID.

BNP Paribas Aqua

INVESTOVÁNÍ DO
SPOLEČNOSTÍ
ZAMĚŘENÝCH NA
UDRŽITELNÉ VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ

PROČ
INVESTOVAT?
Globální
diverzifikace
Udržitelná
investice

Stabilní růst
vodního sektoru

Atraktivní
potenciál výnosu2
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Investice do tohoto fondu podléhají stejným rizikům jako investice do cenných papírů, především pak do akcií a dluhopisů. Hodnota podílu fondu a výnos, který přináší, může klesat
i stoupat a může nastat situace, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční náklady na investici. Další informace o rizicích najdete v prospektu v sekci - investment risks nebo v dokumentu KIID fondu, který je dostupný
na webových stránkách www.bnpparibas-am.cz. BNP Paribas Funds Aqua je spravován společností BNP Paribas Asset Management.
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BNP PARIBAS AQUA - GLOBÁLNÍ INVESTICE DO
UDRŽITELNÉHO VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Portfolio fondu se skládá z 50 až 60 akcií společností, které
těží z nutných investic do vodního hospodářství, mezi které
např. patří:
 Technologie pro úpravu, úsporu a recyklaci vody
 Stavba, údržba a modernizace vodních systémů nebo
 Čištění odpadních vod a ochrana životního prostředí
Několik čísel k vodnímu hospodářství*:
 S
 potřeba vody se celosvětově v posledních 30 letech zdvojnásobila – přičemž největší podíl na spotřebě má zemědělství (70%).
 Do roku 2050 bude žít na zemi 9 miliard lidí. Nabídka pitné
vody zůstává stejná. Pouhá 2 % vodních zdrojů jsou pitná.
 Změna klimatu s přibývajícími vedry a záplavami má negativní
dopad na už tak omezenou nabídku pitné vody.
 Ve městech jako New York nebo Londýn se ztrácí až třetina
pitné vody v důsledku zastaralého potrubí.
Investujeme udržitelně: Dle pravidel pro sociálně udržitelné
investování a ESG se portfolio skládá z akcií společností, které
dodržují deset zásad stanovených Organizací spojených národů
– United Nations Global Compact. Tyto zásady vedou společnosti
na celém světu k udržitelnému a sociálně odpovědnému jednání
jako např. ochrana životního prostředí, respektování lidských
práv a boj proti korupci.

BNP Paribas Aqua

Proč investovat do fondu BNP Paribas Aqua

Referenční index
Domicil
Právní forma

 v ysoký růstový potenciál
vodního hospodářství
1
 0letá historie strategie fondu
Aqua společnosti IMPAX
p
 řevažující investice do inovativních společností se středně
velkou tržní kapitalizací

SPRÁVCE FONDU
Správcem fondu je společnost Impax Asset Management, partner
BNP Paribas Asset Management pro udržitelné tématické
fondy. Od roku 1998 patří IMPAX k předním poskytovatelům
udržitelných investic. 55 odborníků s průměrnou zkušeností v
oboru 18 let spravuje 23 miliard EUR v převážně tématických
SRI fondech. (Stav k 30.9.2020)
Ukazatel rizika (SRRI)
1

2

3

nižší riziko- zpravidla nižší výnosy

4

5

CHARAKTERISTIKA FONDU

66

7

vyšší riziko-zpravidla vyšší výnosy

1: nejnižší rizikový stupeň; 7: nejvyšší rizikový stupeň; SRRI: Syntetický ukazatel
rizika a výnosu dle Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy ESMA
Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont

MSCI World (NR)
Lucembursko
Podfond Sicavu BNP Paribas Funds
dle UCITS V a lucemburského práva
Datum vzniku
3. 7. 2015
Měna třídy fondu Classic RH CZK CAP CZK
Správce fondu
Hubert AARTS
Správcovská společnost
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Luxembourg
Delegovaný správce
Impax Asset Management Limited
Ukazatel rizika (SRRI)
6 na škále od 1-7
Vstupní poplatek
3,00%
Max. správní poplatek
1,75%
Průběžné poplatky: 31.10.2020
2,23%
ISIN Classic RH CZK CAP
LU1458425730
ISIN Classic CAP
LU1165135440

Těmto rizikům by investoři měli věnovat pozornost:
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.

Poznámka: *Zdroj všech dat: IMPAX Asset Management, říjen 2020
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, BNP Paribas Asset Management France „investiční správcovská společnost“, 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
dokument byl vytvořen a vydán správcovskou společností. Obsahuje vyjádření názorů a statistická data, která byla v den svého uveřejnění s ohledem na ekonomické a
finanční prostředí vyhodnocená v dané době jako správná a právně přípustná.
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