
FOND
s inovativní propozicí

Investuje do tematických akciových i dluhopisových fondů
Optimalizuje alokaci do jednotlivých témat
Řídí riziko pomocí �exibilní alokace

PROČ DO FONDU 
INVESTOVAT? 

Přístup k sekulárním 
a udržitelným  tématům

Flexibilní investování 
napříč třídami aktiv

Globální diverzi�kace
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Výběr inovativních 
tematických fondů a ETF*

Strategie je v souladu s pravidly udržitelného investování společnosti BNP Paribas Asset Management, 
která zohledňují ESG kritéria v rámci investičního procesu.

Rostoucí populace a zvyšující 
se životní úroveň

Klimatická změna a 
omezené přírodní zdroje

Výrazné globální trendy formují naši budoucnost

Fond Multi-Asset Thematic využívá tyto trendy

Digitální a technologická 
transformace 

• Těží z tematické expertízy společnosti BNP Paribas AM
 a dlouhodobého růstu napříč sektory a regiony
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BNP Paribas Multi-Asset Thematic

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 �nanciers" 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 souvislo-
sti s jakoukoli smlouvou nebo závazkem;  2. investiční poradenství. Společnost pro správu investic není povinna aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se měli před investováním do �nančních 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 �nančních 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 �nanční nástroj 
nebo �nanční nástroje dosáhnou svých investičních cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli �nančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami, včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. 
Různé strategie uplatňované na �nanční nástroje mohou mít významný vliv na výsledky prezentované v tomto materiálu. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com
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Minulá výkonnost není ukazatelem pro budoucí výsledky.
*Exchange-traded funds: Burzovně obchodované fondy
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SEZNAM RIZIK:

Riziko ztráty kapitálu: 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 je zde i taková možnost, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční výdaje.

Riziko protistrany: Toto riziko je spojené se schopností protistrany dostát svým závazkum v případě �nanční transakce, mezi které mimo jiné patří platba, doručení a proplacení.

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.

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