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SPOLOČNOSŤ BNP
PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
S HRDOSŤOU
PREDSTAVUJE
NÁŠ NOVÝ RAD
UDRŽATEĽNÝCH A
DIVERZIFIKOVANÝCH
FONDOV.
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BNP PARIBAS FUNDS
SUSTAINABLE MULTIASSET STABILITY

BNP PARIBAS FUNDS
SUSTAINABLE MULTIASSET BALANCED

BNP PARIBAS FUNDS
SUSTAINABLE MULTIASSET GROWTH

Každý z týchto fondov sa spája s inou mierou rizika, a teda aj s rôznym
potenciálom výkonnosti. Všetky sa však investujú spôsobom, ktorý zabezpečí
diverzifikáciu a expozíciu spoločensky zodpovedným investíciám.

RAD DIVERZIFIKOVANÝCH FONDOV
Výkonnosť finančných trhov sa z
roka na rok líši, takže je ťažké presne
predpovedať, ktorá trieda aktív (akcie,
dlhopisy atď.), ktorý región alebo
sektor dosiahnu najlepšiu výkonnosť.
Diverzifikácia umožňuje investorom:
• Profitovať z expozície niekoľkým
triedam aktív a prispôsobiť svoje
portfólio trhovému prostrediu,
aby mohli lepšie využiť potenciál
výkonnosti.

• Zmierniť výkyvy portfólia
investovaním to tried aktív, ktoré sa
nemenia všetky rovnakou rýchlosťou
alebo v rovnakom čase.
V prostredí, v ktorom začínajú byť
tradičné zdroje príjmu vzácnosťou a
už neponúkajú také výnosy ako kedysi,
môže diverzifikácia pomôcť zlepšiť
potenciál výkonnosti portfólia za
súčasného zmiernenia rizika.

The asset manager
for a changing
world

UDRŽATEĽNÁ INVESTÍCIA
Rad fondov BNP
Paribas Funds
Sustainable MultiAsset investuje
do spoločností a
emitentov, ktorí
sa snažia nájsť
riešenia dnešných
environmentálnych
a spoločenských
problémov. Medzi tieto
problémy patria zmena
klímy, prechod na
nové formy energie a
hľadanie udržateľných
riešení v oblasti nášho
stravovania a kvality
života.

TÉMY SRI

Investície do tohto radu
fondov sa vyberajú na
základe témy, ako aj s
prístupom „najlepší vo svojej
triede“ – kde spoločnosti a
emitenti musia realizovať
tie najlepšie postupy z
hľadiska environmentálnych
a spoločenských kritérií
a kritérií riadenia (ESG).
Myslíme si, že spoločnosti
a emitenti, ktorí si tieto
stále sa zväčšujúce
environmentálne a
spoločenské problémy
uvedomujú, realizujú
tie najlepšie investície z
finančného hľadiska.

ZMENA KLÍMY
PRÍRODNÉ
ZDROJE
POTRAVINY
ODPAD A ZNEČISTENIE
DEMOGRAFIA
ZDRAVOTNÍCTVO

FLEXIBILNÝ PRÍSTUP
Vďaka ponuke radu
s tromi rôznymi
prístupmi si investori
teraz môžu vybrať
fond, ktorý je vzhľadom
na ich chuť riskovať ten
najvhodnejší. Ak sa ich
okolnosti zmenia, majú
možnosť riziko a teda
aj potenciál výkonnosti
zvýšiť, alebo riziko
znížiť.
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STABILITY

Priemerná alokácia:
• 25 % akcie
(MSCI World) +
• 75 % dlhopisy
(Barclays Euro Agg)

BALANCED

Priemerná alokácia:
• 50 % akcie
(MSCI World) +
• 50 % dlhopisy
(Barclays Euro Agg)

GROWTH

Priemerná alokácia:
• 75 % akcie
(MSCI World) +
• 25 % dlhopisy
(Barclays Euro Agg)

FLEXIBILITA ALOKÀCIE AKTÍV
Fondy sú spravované aktívne, aby
sa zloženie portfólií dalo rýchlo
prispôsobiť podľa trhových podmienok a
makroekonomických vyhliadok. V dôsledku
toho sa alokácia portfólia do akcií a
dlhopisov môže meniť. Alokácia fondu

Sustainable Multi-Asset Stability do akcií
predstavuje v priemere 20 %, no môže sa
pohybovať na úrovni od 0 % do 50 %. Pozri
časť o „flexibilite“ v tabuľke, kde sú uvedené
prípustné alokácie aktív jednotlivých
fondov.

STABILITY
Dátum vzniku

BALANCED

GROWTH

04/05/1998*

14/02/2013**

Flexibilita

0-50% akcie
50-100% dlhopisy

25-75% akcie
25-75% dlhopisy

50-100% akcie
0-50% dlhopisy

Kódy ISIN

LU1956159773 Classic C
LU1956160359 Privilege C

LU1956154386 Classic C
LU1956155359 Privilege C

LU1956155946 Classic C
LU1956156324 N C

Classic / Privilege / N

Classic

Privilege

Classic

Privilege

Classic

N

Správcovský poplatok

1.10%

0.55%

1.30%

0.65%

1.40%

2.97%

Priebežné poplatky

1.67%

0.97%

2.03%

1.23%

2.22%

1.40%

Vstupný poplatok

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Výstupný poplatok

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

Správcovská spoločnosť

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Delegovaný správca

BNP Paribas Asset Management Belgium SA
BNP Paribas Asset Management France

Trieda aktív
Základná mena
Právna forma
Rozdelenie zisku
Úpis / Odkup

Zmiešaný
EUR
Podfond BNP Paribas Funds SICAV v súlade s PKIPCP V registrovaný podľa luxemburského práva.
Kapitalizácia / Distribúcia
Deň D pred 16.00 (luxemburského času)

Periodicita výpočtu ČHA

Denne

Zúčtovanie

D+3

Suma minimálnej investície

žiaden

Zdroj: BNPP AM, k 02/2020.

AKÉ SÚ RIZIKÁ?
Investície podliehajú výkyvom trhu a rizikám spojeným s investíciami do cenných papierov. Hodnota investícií a výnosy, ktoré prinášajú,
môže klesať aj stúpať a je možné, že sa investorovi jeho počiatočný vklad nikdy nevráti.
Hodnota investície môže byť ovplyvnená kolísaním úrokových sadzieb. Na úrokové sadzby môže mať vplyv viacero faktorov alebo
udalostí, ako napr. menová politika, inflácia atď. Investor by mal venovať patričnú pozornosť skutočnosti, že navýšenie úrokových
sadzieb môže negatívne ovplyvniť hodnotu investície do dlhopisov a iných úverových nástrojov. Ďalšie riziká, ktorá by mohli mať
materiálny vplyv na fond, môžete nájsť v popise nižšie:
Úverové riziko: Toto riziko sa vzťahuje na schopnosť emitenta dostať svojim záväzkom: pokles ratingu emisie alebo emitenta môže
viesť k poklesu hodnoty dlhopisov, do ktorého subfond investoval.
Riziko likvidity: Toto riziko vzniká vtedy, ak daná aktíva sa dá iba ťažko predať za zodpovedajúcu cenu na trhu v požadovanom čase
vzhľadom k nedostatku kupujúcich.
Kompletné informácie o jednotlivých rizikách nájdete v prospekte fondu a dokumentu fondu Kľúčové informácie pre investorov, ktoré sú
dostupné na adrese www.bnpparibas-am.com.
*Datum vzniku se vztahuje k podfondu BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability, který byl k 06.12.2019 formou transferu přesunut do podfondu BNP Paribas Funds Sustainable
Multi-Asset Stability fondové rodiny BNP Paribas Funds.
**Datum vzniku se vztahuje k podfondům BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced a BNP Paribas L1 Sustainable Active Growth, které byly k 06.12.2019 formou transferu
přesunuty do podfondů BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced a BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth fondové rodiny BNP Paribas Funds.
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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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