V Praze dne 18.7.2022

Dovolujeme si Vám oznámit, že dvojice fondů od BNP Paribas Asset Management byla oceněna
prestižním oceněním v jubilejním 20. ročníku nejstarší české finanční soutěže Zlatá koruna.
Globální tematický fond BNP Paribas Funds Aqua získal potřetí v řadě Stříbrnou korunu. Další globální
tematický fond, BNP Funds Paribas Disruptive Technology získal Bronzovou korunu.
Akciový fond BNP Paribas Funds Aqua investuje do akcií společností, které podílí na hodnotovém řetězci
okolo vodohospodářství. To mohou být průmyslové společnosti, které vyrábí infrastrukturu pro
vodohospodářství, dále společnosti, které se věnují péči o vodu (výrobci filtračních zařízení nebo
detekčních sad) a samozřejmě distribuční společnosti typu Veolia. Portfolio je koncentrované do cca 50
akcií z celého světa a společnosti v něm zařazené generují v průměru přes 50 % tržeb v oblasti
vodohospodářství.
Pro představu objem investic 250 tisíc korun v roce 2021 pomohl vyrobit 570 litrů vody, dalších 1160
litrů pomohl ušetřit a pomohl ošetřit dalších 1730 litrů vody. Pozitivní dopad investice na životní
prostředí umožňuje fondu být zařazen do nejvyšší kategorie 9 dle nové regulace SFDR.
Společnost BNP Paribas Asset Management řídí dvojici vodohospodářských fondů již od roku 2008 a
dohromady v nich spravuje okolo 7 miliard euro.
Korunová měnově zajištěná třída Classic RH CZK Cap, ISIN LU1458425730 vznikla v únoru 2017 a ocenění
Stříbrná koruna získala již potřetí v řadě. Aktuálně přímo v korunové třídě spravujeme přes 1,6 miliardy
korun od českých investorů.

Naopak nováčkem na podiu vítězů v renomované soutěži je další náš globální akciový tematický fond,
BNP Paribas Funds Disruptive Technology. Název napovídá, že fond investuje do akcií společností, které
vyvíjejí a přináší na trh inovativní, tzv. převratné technologie, které mají kapacitu měnit poměry v
odvětví, ve kterém podnikají.
V současné době portfolio manažerka fondu Pamela Hegarty vyhledává především technologické firmy z
oblasti IT, jak zařazené do sektoru technologií, tak firmy podnikající v jiných odvětvích, ale s výraznou

technologickou stopou, jako je například Amazon. Portfolio doplňují technologičtí leadeři mimo sféru IT
technologií, jako je výrobce solárních instalací First Solar.
Také tento fond obvykle investuje do 40-50 titulů z celého světa, nicméně v portfoliu převažují velké
společnosti ze severní Ameriky.
Podobně jako Aqua i tento fond do své správy integruje požadavky na udržitelnost, a proto je zařazen do
kategorie 8 dle regulace SFDR.
Fond celkově spravuje okolo 2,7 miliardy EUR a má historii od roku 1997.
Korunová měnově nezajištěná třída Classic CZK Cap ISIN LU1789409619 má historii od května 2018 a
aktuálně spravuje přes 800 milionů českých korun.

Více informací o výsledcích soutěže Zlatá koruna 2022 najdete na odkazu : Dvacet let Zlaté koruny. Zlatá
koruna zná vítěze jubilejního 20. ročníku soutěže | Zlatá Koruna (zlatakoruna.info)
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Investiční upozornění
Tyto podklady sestavila a vydává společnost BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* ze skupiny BNP Paribas Investment
Partners (BNPP IP)**. Jsou pouze informativní povahy:
1. nepředstavují nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji ani netvoří základ jakékoli smlouvy či závazku, resp. nelze se na ně odvolávat
v souvislosti s jakoukoli smlouvou či závazkem, ani
2. nenahrazují investiční poradenství.
Je v nich odkazováno na určité finanční nástroje (dále jen „finanční nástroj(e)“), které byly schváleny a jsou regulovány podle
právních předpisů země, ve které byly založeny.
Pokud není v aktuální verzi prospektu uvedeno něco jiného, nebyly podniknuty kroky, které by dovolovaly veřejně nabízet
uvedené finanční nástroje v jiných zemích, kde takové kroky musejí být podniknuty, zejména pak ve Spojených státech amerických
a občanům Spojených států amerických (ve smyslu Předpisu S amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933). Před
nákupem finančních nástrojů v zemi, v níž jsou registrovány, by si proto investoři měli nejprve zjistit, zda úpis, nákup, držba nebo
prodej takových finančních nástrojů není ze zákona nějak omezen.
Investoři, kteří hodlají do uvedených finančních nástrojů investovat, by si měli pečlivě přečíst aktuální prospekt, nabídku nebo
jiné informativní podklady a prostudovat si také poslední výroční nebo pololetní zprávu daného finančního nástroje. Prospekt,
nabídka a další informace o finančních nástrojích jsou k dispozici u případných místních zástupců společnosti BNPP IP nebo osob,
které investování do finančních nástrojů nabízejí.
Názory uváděné v těchto podkladech odrážejí úsudek společnosti BNPP AM v uvedené době a mohou se měnit i bez předchozího
upozornění. Společnost BNPP AM není povinna informace a názory v těchto podkladech aktualizovat ani jinak měnit. Před
investováním do finančních nástrojů by se měli investoři ohledně právních, účetních a daňových otázek investice poradit se svými
právními a daňovými poradci a sami pak nezávisle posoudit, zda je investice do uvedených finančních nástrojů, pokud je vůbec
přípustná, pro ně vhodná a jaké pro ně může mít důsledky. Jsou-li v těchto podkladech zmiňovány různé typy investic,
upozorňujeme na to, že s nimi je spojena různá míra rizika a že nelze nikdy s jistotou určit, zda je konkrétní investice pro určitého
klienta nebo jako součást budoucího klientova investičního portfolia vhodná a zda mu bude přinášet zisky.
Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že uvedené finanční nástroje splní svůj investiční cíl. Výnosy
mohou být ovlivněny mj. investiční strategií a investičními cíli finančních nástrojů, zásadními podmínkami na trhu nebo vývojem
ekonomiky včetně vývoje úrokových sazeb, tržních podmínek a celkové situace na trhu. Na výsledky uváděné v těchto podkladech
mohou mít zásadní vliv různé strategie uplatňované u jednotlivých finančních nástrojů. Výkonnost dosažená v minulosti není
zárukou výkonnosti v budoucnu a hodnota investic do finančních nástrojů může růst i klesat. Může se dokonce stát, že investoři
nezískají zpět ani původně vloženou částku.
Údaje o výkonnosti uváděné v těchto podkladech nezahrnují případné provize, náklady spojené s vydáváním a zpětným odkupem
podílových listů apod. a daně.
* Společnost BNPP AM je investiční manažer registrovaný francouzským úřadem pro dohled nad finančním trhem Autorité des
marchés financiers pod č. 96-02. Její právní forma je zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 64,931,168 eur a
sídlem 1, boulevard Haussmann 75009 Paříž, Francie. Obchodní rejstřík: RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com
** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas. Pokud jsou v tomto
dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto
společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. Pro další informace se obraťte na investičního partnera oprávněného působit na
českém trhu.

