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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY
INVESTOVANIE DO GLOBÁLNYCH SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ MAJÚ
VEDÚCE POSTAVENIE V OBLASTI INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

HLAVNÉ BODY
Cieľom fondu je vyberať vysoko kvalitné
akcie s zohľadnením aspektu sociálne
zodpovedného riadenia spoločnosti,
pričom sa vyhýba spoločnostiam, ktoré nie
sú schopné udržať krok s technologickým
pokrokom.

Pokrok v mnohých prevratných technológiách ako je napr. cloud computing,
robotika, automatizácia, internet vecí či umelá inteligencia, prináša nové
obchodné modely spoločností. Vplyvy týchto prevratných technológií nie je
obmedzený na technologický sektor, ale ovplyvňuje mnohé ďalšie odvetvia, ako
je priemysel, financie, zdravotníctvo alebo energetika. Tieto nové technológie
umožňujú spoločnostiam zvýšiť efektivitu a ponúknuť nové výrobky či služby.

XX

Portfólio zložené zo 40 až 60 titulov z
celého sveta, ktoré podľa nás ponúkajú
najlepšie príležitosti na rast.

XX

Skúsený tím pôsobiaci v USA doplnený o
globálny tím analytikov v Európe a v rýchlo
sa rozvíjajúcich krajinách.

XX

Fond, ktorý investuje do popredných
spoločností pôsobiacich v oblasti
inovatívnych technológií.

Fond BNP Paribas Disruptive Technology je spravovaný naším skúseným
investičným tímom pôsobiacim v USA podporovaný globálnou sieťou interných
analytikov. Manažér fondu má viac než dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti investícií.
Sektorovo zameraný tím spravuje portfólio 40 až 60 akcií vrátane spoločností s
malou trhovou kapitalizáciou a/alebo spoločností z rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.
Je zameraný na vyhľadávanie spoločností, ktoré patria medzi špičky v danom
odvetví alebo ktoré z týchto nových technológií ťažia, pričom sa vyhýba titulom,
ktoré za týmito spoločnosťami zaostávajú.
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ŠKÁLA RIZIKA
nižšie riziko

vyššie riziko

zvyčajne nižšie výnosy
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1: nižšia úroveň rizika, 7: vyššia úroveň rizika
SRRI: systematický indikátor rizika a odmeňovania
Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont
BNPP AM, k 30/08/2019
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CHARAKTERISTIKA

Technológie, ktoré výrazne menia spôsob, akým spoločnosti fungujú.
Inovatívne technológie môžu prinútiť spoločnosti zmeniť spôsob, akým
až doteraz pristupovali k svojej činnosti, k riziku straty svojho podielu
na trhu alebo riziku, že by ich činnosť mohla stratiť na význame. Medzi
aktuálne príklady prevratných technológií patria inteligentné telefóny
alebo predaj cez internet. O popularizáciu myšlienky prevratných
technológií sa zaslúžil Clayton Christensen knihou „The Innovator 's
Dilemma“ z roku 1997 (zdroj: Investopedia).

Podfond BNP Paribas Funds v súlade s
PKIPCP Vregistrovaný podľa luxemburského
práva

CLOUD COMPUTING
Cloud Computing je poskytnutie počítačových služieb cez internet. K
týmto službám patrí infraštruktúra (server, úložisko, networking) aj
služby typu software-as-a-service (SAAS). Cloud umožňuje platiť za IT
služby štýlom pay-as-you-go, teda formou platby iba za využité kapacity,
čo znižuje náklady a zlepšuje efektivitu spoločností.

AKÉ SÚ RIZIKÁ?
Investície do akcií zahŕňajú výrazné kolísanie cien z dôvodu napríklad negatívnych
informácií o emitentovi alebo trhu. Tieto fluktuácie sú navyše z krátkodobého hľadiska
posilnené.
Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont.
Investície podliehajú výkyvom na trhu a rizikám spojeným s investíciami do cenných
papierov. Hodnota investícií a príjem, ktorý vytvárajú môže klesať alebo stúpať a
je možné, že investori nebudú získavať svoje počiatočné výdavky. Špecifické riziká
súvisiace s týmto fondom sú uvedené ďalej :
Riziko likvidity : Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu trhovú
cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupujúcich.
Prevádzkové riziko a riziko úschovy : Niektoré trhy sú menej regulované ako väčšina
medzinárodných trhov. Služby súvisiace so správou a likvidáciou podfondu na takýchto
trhoch môžu byť preto rizikovejšie.
Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti „Investičné riziká“ prospektu
fondu. Všetky príslušné dokumenty (prospekty, výročná správa, kľúčové informácie
pre investorov) si môžete prevziať z našej webovej stránky www.bnpparibas-am.com.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese :
www.bnpparibas-am.sk a www.bnpparibas-am.cz
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, investičná správcovská spoločnosť je zjednodušená akciová spoločnosť so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319
378 832, registrovaná na úrade Autorité des marchés financiers (Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi) pod číslom GP 96002.Tento materiál vydala a pripravila investičná správcovská spoločnosť.
Obsahuje stanoviská a štatistické údaje, ktoré sa považujú za zákonné a správne v deň ich zverejnenia podľa ekonomického a finančného prostredia v danom čase. Tento dokument nepredstavuje
investičnú radu ani netvorí časť ponuky či výzvy na upísanie alebo nákup akýchkoľvek finančných nástrojov, ani nie je ako celok či časť základom akejkoľvek zmluvy či záväzku.Tento dokument
sa poskytuje bez znalostí o situácii investora. Pred upísaním si majú investori overiť, v ktorých krajinách sú finančné nástroje opísané v tomto dokumente zaregistrované a schválené na verejný
predaj. Osobitne sa finančné nástroje nesmú verejne ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických. Investori, ktorí uvažujú o upísaní, si majú starostlivo prečítať najnovší prospekt a kľúčové
informácie pre investora (KIID) schválené regulačným úradom, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke. Investorom odporúčame pozrieť si posledné finančné správy, ktoré sú tiež k dispozícii na
webovej stránke. Pred investovaním sa investori majú poradiť so svojimi právnymi a daňovými poradcami. Vzhľadom na ekonomické a trhové riziká nemožno poskytnúť žiadnu záruku, že investičné
nástroje dosiahnu svoje finančné ciele. Ich hodnota sa môže znížiť aj zvýšiť. Hodnotu investície môžu ovplyvniť najmä zmeny vo výmenných kurzoch. Výkonnosť je zobrazená bez správcovského
poplatku a vypočítava sa pomocou globálnych výnosov s časom, ktorý zohrával úlohu, s čistými dividendami a podielom reinvestovania, no nezahŕňajú poplatky za upísanie alebo spätné odkúpenie,
poplatky za výmenný kurz ani daň. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú k dispozícii na webovej stránke www.bnpparibas-am.com
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