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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY
HLAVNÍ BODY
AKCIE

XX

XX

Fond, který investuje do předních
společností působících v oblasti
inovativních technologií.
Cílem fondu je vybírat vysoce kvalitní
akcie se zohledněním aspektu sociálně
odpovědného řízení společnosti, přičemž
se vyhýbá společnostem, které nejsou
schopné udržet krok s technologickým
pokrokem.

XX

Portfolio složené ze 40 až 60 titulů z celého
světa, které podle nás nabízejí nejlepší
příležitosti k růstu.

XX

Zkušený tým se základnou v USA doplněný
o globální tým analytiků v Evropě a v
rychle se rozvíjejících zemích.

XX

Nyní i s možností úpisu v CZK

INVESTOVÁNÍ DO GLOBÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ
ZAUJÍMAJÍ VEDOUCÍ POZICI V OBLASTI INOVATIVNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Pokrok v mnoha převratných technologiích jako je např. cloud computing,
robotika, automatizace, internet věcí či umělá inteligence, přináší nové obchodní
modely společností. Dopady těchto převratných technologií nejsou omezeny na
technologický sektor, ale ovlivňují mnohá další odvětví, jako je průmysl, finance,
zdravotnictví nebo energetika. Tyto nové technologie umožňují společnostem
zvýšit efektivitu a nabídnout nové výrobky či služby.
Fond BNP Paribas Disruptive Technology je spravován naším zkušeným
investičním týmem se základnou v USA podporovaný globální sítí interních
analytiků. Manažer fondu má více než dvacetiletou zkušenost v oblasti investic.
Sektorově zaměřený tým spravuje portfolio 40 až 60 akcií včetně společností s
malou tržní kapitalizací a / nebo společností z rozvíjejících se trhů. Je zaměřen na
vyhledávání takových společností, které patří mezi špičky v daném odvětví nebo
takové, které z těchto nových technologií těží, přičemž se vyhýbá titulům, které za
těmito společnostmi zaostávají.
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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 31/07/2021
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CHARAKTERISTIKA

Technologie, které výrazně mění způsob, jakým společnosti fungují.
Inovativní technologie mohou přimět společnosti změnit způsob, jakým
až do této doby přistupovaly ke své činnosti, k riziku ztráty svého podílu
na trhu nebo riziku, že by jejich činnost mohla ztratit na významu. Mezi
aktuální příklady převratných technologií patří chytré telefony nebo
prodej přes internet. O popularizaci myšlenky převratných technologií
se zasadil Clayton Christensen knihou “The Innovator's Dilemma” z roku
1997. (Zdroj: Investopedia).

Podfond Sicavu BNP Paribas Funds dle
UCITS V a lucemburského práva

CLOUD COMPUTING
Cloud Computing je poskytnutí počítačových služeb přes internet.
K těmto službám se řadí jak infrastruktura (server, úložiště, networking)
tak i služby typu software-as-a-service (SAAS). Cloud umožňuje platit
za IT služby stylem pay-as-you-go, tedy formou platby pouze za využité
kapacity, což snižuje náklady a zlepšuje efektivitu společností.

JAKÁ JSOU RIZIKA?
Investování do akcií je spojeno s vysokou mírou kolísání cen např. vzhledem k
negativním informacím o emitentovi či daném trhu. Tyto fluktuace jsou často
krátkodobě zesílené.
Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont.
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.
Specifická rizika tohoto fondu 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 likvidační služby
pro daný subfond na těchto trzích mohou nést zvýšené riziko.
Více informací o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu a dokumentu KIID,
které jsou dostupné na adrese www.bnpparibas-am.com

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

Depozitář:

BNP Paribas
Securities Services
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* Classic CZK Capitalisation
Zdroj: BNPP AM k 31/07/2021

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
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