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Co je přelomová technologie? 
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► Inovace, která přináší nové 

produkty a služby. 

► Technologie, která mění 

nebo nahrazuje zaběhnuté 

obchodní modely. 

► Přeměna jde napříč celou 

společností globální 

ekonomikou – není 

limitovaná pouze na 

technologický sektor 

 

Kombinuje pokrok a významný dopad … 
• Kreativní destrukce: 

• Umožňuje nové obchodní modely, produkty, služby  

• Zvyšuje efektivitu a produktivitu 

• Některé obchodní modely nebo znalosti se stávají 

zbytečnými 
 
…s ekonomickým potenciálem 
• Do roku 2025 přibydou 3 miliardy lidí s přístupem na 

internet ¹ 

• Automatizace znalostní práce do roku 2025 přinese 

ekonomický dopad 7 bilionů US dolarů ¹ 

• $100 a 1 hodina – to jsou očekávané náklady na 

získání genomu lidského jedince během následující 

dekády ² 

Source: ¹ McKinsey Global Institute  ² Derek Thompson, “IBM’s killer idea: The $100 DNA-sequencing machine,” The Atlantic, November 16, 2011. 

Technologie mění svět 
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Jak identifikujeme témata přelomových technologií?  

Kombinujeme pohled zhora dolů (témata, makro) s fundamentální analýzou akciových titulů 
(bottom-up ) 
 
Zaměřujeme se na inovace, které: 

• Postupují rychle s širokými dopady a následky 
• Mají výrazný ekonomický dopad v horizontu 3-5 let 
 

Investujeme do leaderů nebo do firem těžících z technologií s nejlepšími fundamenty 
• Leadeři přichází s inovacemi 
• Beneficienti mění obchodní model s využitím disruptivních technologií 
 

Investujeme také do základních technologií, které umožňují vícero témat 
• Internet, mobilní vypočtení technika, polovodiče, cyber bezpečnost nebo big data 

 
Snažíme se zachytit next big thing” 

• Neustále monitorujeme vývoj abychom mohli zařadit nově zvnikající trendy 

 
Věříme,  že společnosti, které vyvíjí nebo přejímají inovativní technologie a s nimi spojené  

obchodní modely přinesou vyšší růst a výnos během dlouhodobého investičního horizontu.  



Témata v oblasti přelomových technologiích 
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PRŮMYSL:  Robotika, 3D tiskárny, predictive maintenance, optimalizace logistiky  

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Pokročilá genetika, monitoring zdraví, prediktivní analýza 

 

FINANCE: Digitalizace, block chain, prevence podvodů, platební technologie  

 

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ: e-commerce, automatizace domova, autonomní řízení 

 

ENERGETIKA :  Analýza seizmických dat, predictive maintenance 
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Které sektory mají největší sklon ke zlomové změně? 



C l o u d  

C o m p u t i n g  
 

A u t o m a t i z a c e

/  R o b o t i z a c e  

A r t i f i c i a l  

I n t e l l i g e n c e /  

D a t a  

A n a l y t i c s  

I n t e r n e t  
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Z á k l a d n í  a  

n o v ě  

v z n i k a j í c í  

t é m a t a  

Toto není pouze IT fond: investujeme do jejich aplikací napříč všemi sektory: 
Průmysl: Robotika, 3D tiskárny, predictive maintenance, optimalizace logistiky  
 
Komunikační služby :  Sociální sítě, streamovací média (OTT), digitální reklamy  
 

Zdravotnictví: Pokročilá genetika, monitoring zdraví, prediktivní analýza 
 

Finance: Digitalizace, block chain, prevence podvodů, platební technologie  
 

Spotřební zboží: e-commerce, automatizace domova, autonomní řízení 
 

Energetika:  Analýza seizmických dat, prediktivní údržba 
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Disruptive Technology Themes 



             Cloud Computing 

Zdroj: Gartner, April 2018 
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 Could computing:  

 Umožňuje efektivní využití výpočetních zdrojů a pay-as-you-go obchodních modelů  

 Snižuje náklady  i složitost při začínání nové společnosti  

 Vede k rychlému vývoji aplikací a šíření nových produktů  a služeb  
 Výnosy z cloud computingu mají podle předpovědi překročit $300 miliard do roku  2021  

(ročně 25% nárůst) 
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Příklad akcie z portfolia – Cloud (a AI) 

New Relic (NEWR) ie technologická společnost s tržní kapitalizací 5 mld USD a se sídlem v San Franciscu. Je to 

leader při aplikaci výkonnostního managementu (APM) software-as-a-service (SaaS).  Platforma společnosti New 

Relic nabízí firmám detail při monitorování a zlepšování aplikací pro zákazníky v reálném čase. Navíc si rozšiřují 

potenciální trh zaváděním nových produktů pro analýzu a monitoring infrastruktury.  

The views above represent our judgment as at the date of this presentation and may subject to change without notice.  Diagram source:  New Relic Investor Presentation August 7, 2018 
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 Aktivity firmy mají přesah do několika přelomových témat s cílem umožňovat digitální transformaci 
• Cloud computing – New Relic nabízí SaaS, který monitoruje aplikace v oblasti cloudu 

• Data analytics/ AI – software sbírá a analyzuje 1.8 mld. Informací za minutu (NEWR, June 2018) 
 

 Získávají tržní podíl na úkor tradičních dodavatelů APM software 
• New Relic nabízí SaaS, jednoduchý při použití, s dostatečným rozsahem 

• Produkt je využívaný přímo manažery obchodu, nikoliv IT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trademark, copyright, and other intellectual property rights are and remain the property of their respective owners. The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as 

solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation 



         Umělá inteligence (AI) a analýza dat .. Ne, není to HAL  
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Big data a pokles ceny výpočetní kapacity umožňují umělou inteligenci 

Aplikace zahrnují osobní asistenty (Siri), rozpoznávání obrazů (Google Images), doporučující systémy (Netflix, 

Amazon), robotika, autonomní řízení, řízení rizik a prevence podvodů 

 

zdroj: Legaltechnology.com, “Artificial Intelligence in Law – The State of Play in 2015?”, 3rd November 2015 

Umělá inteligence 
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Expertní 
systémy 

Robotika 

Vidění 

Rozpoznání obrazů 

Strojové vidění 



Příklad akcie v portfoliu – umělá inteligence (AI) 

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 

Apple (AAPL) je společnost s tržní kapitalizací 1 bilionu USD dodávající chytré telefony, nositelná zařízení, 

počítače, souvisejícího softwaru, služeb a doplňků. Společnost má sídlo v Cupertinu v Kalifonii.  
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►Apple využívá AI v digitální asistentce (Siri), Face ID, doporučování písní a vylepšené realitě  

►Apple udělal významné investice do zlepšení svých kapacit v oblasti AI a učení strojů: 

►Čerstvé akvizice jako například Asaii (hudební analýza), Turi (platforma pro učení strojů), Emotient 

(zjišťování emocí / rozpoznávání tváře), and Vocal IQ (digitální asistent pro autonomní auta) 

►Apple vyvinul nervové jádro pro svůj A11 procesor, který umožňujeFace ID a další vychytávky  

►Společnost nedávno najala Johna Giannandrea na pozici ředitele Machine Learning and AI 

Strategy 

Source: Apple.com  October 2018.  Trademark, copyright, and other intellectual property rights are and remain the property of their respective owners. The above-mentioned companies are for illustrative 

purpose only, are not intended as solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation 



           Automatizace a robotika 

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 
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McKinsey Global Institute, 

“Where machines could 

replace humans—and where 

they can’t (yet)”July 2016 



Příklad akcie v portfoliu – automatizace ( a AI) 

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 
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►Silný růst tržeb zejména z titulu aktivní bezpečnosti a z rozvoje autonomního řízení 

►Lepší operační marže a tvorba cash-flow 

►Dlouhodobá příležitost nabídnout datové služby a podporovat „smart cities“ (IoT) 

►Firemní kultura podtrhuje udržitelnost a také governance jako klíčové hodnoty 

Aptiv (APTV) je společnost s tržní kapitalizací 20 mld USD, dodavatel pro automobilový průmysl se sídlem v Irsku. Společnost 

dodává technologie pro aktivní bezpečnost a autonomní řízení, stejně jako pro „infotainment“, konektivitu automobilů, signalizační a 

elektroenergetické okruhy. Aptiv se oddělil od Delphi Automotive a je zařazený do necyklického spotřebního zboží.  

Trademark, copyright, and other intellectual property rights are and remain the property of their respective owners. The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as 

solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation. 



               Internet of Things (IoT)   - internet věcí  
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Aplikace IoT zahrnují automatizaci a ochranu domácností, monitorování sportovních aktivit a zdraví, 

automatizace továren, monitorování zboží, veřejnou dopravu, chytrá města, měřiče síťových dodávek  

 

Zdroj = i-Scoop:  https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/ 

  

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/
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Příklad akcie v portfoliu – Internet věcí  

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 
►Dexcom je etablovaný v internetu věcí (v oblasti monitoringu zdraví) a také v oblasti analýzy dat 

►Data potvrzují, že použití CGM je spojené s mnohem lepší kontrolou než u tradičních metod 

►Současná produktová linie cíluje na cca 6 milionů pacientů s intenzivní inzulínovou terapií (10% cukrovkářů), 

trh by se měl zvětšit s tím, bude prokázaná účinnost u 2 typů cukrovky  

►Provozní ziskovost a cash-flow by se mělo nadále zlepšovat s rostoucím rozsahem  

 

Technologická inovace mění výstupy 
Dexcom (DXCM) je společnost s tržní kapitalizací 11 mld USD, dodavatel řešení pro průběžné měření glukózy (CGM) v 

reálném čase pro pacienty s cukrovkou. Jejich systém upozorní pacienta, pokud hladina vybočí z bezpečného pásma.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwi5utfe4brQAhUl7oMKHX_TBssQjRwIBw&url=http://www.dexcom.com/media/assets/dexcom-logo&psig=AFQjCNF_UKVjA3avGgI9OOMhfSoaSubhCA&ust=1479849128756685


      Foundational Technologies & Emerging Themes 

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 

Source:  https://waymo.com/ontheroad/  

10 million miles driven through October 2018, 

in addition to 7 billion simulated miles; 

Waymo is  Google’s autonomous driving unit 
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 Internet, mobilita (5G), polovodiče, cyber bezpečnost a big data umožňují sekulární témata 

 Nová témata zahrnují alternativní energetiku, 3D printing, a  autonomní řízení 

https://waymo.com/ontheroad/


Příklad akcie v portfoliu – Základní technologie  

Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 Bank of America Merrill Lynch, 2016 08 08 

ASML Holding NV (ASML) je společnost o tržní kapitalizaci $70 mld , dodavatel litografického vybavení pro výrobu 

polovodičů. Centrála společnosti je umístěná ve Veldhovenu v Nizozemí.  
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►ASML dodává klíčové vybavení pro zlepšení technologií polovodičů 

►Pokrok v polovodičích umožňuje všechny témata v oblasti přelomových IT technologií 

►S novou technologií EUV ASML kontroluje 100% trhu, v porovnání s ~80% u předchozí generace  

 

Trademark, copyright, and other intellectual property rights are and remain the property of their respective owners. The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as 

solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation. 



Náš investiční proces 



Náš investiční proces 
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MSCI World + relevantní EM* a Small Cap  akcie 

> 2,000 titulů 

Tematická analýza- akcie musí splňovat alespoň 
jedno z těchto kritérií 

 

-  > 50%  výnosů, cash flow  nebo zisku z  inovativních 
technologií 

-  Poskytování základních produktů nebo služeb 

-  Výhody z využití inovativní technologie 

 

≈500 titulů 

 

Monitorovaný 
seznam 

≈150 titulů 

Portfolio  

30 až 50 titulů 

Finanční screening 

a ESG kritéria 

Fundamentální 

analýza titulů a 

odvětví 

* EM = rozvíjející se trhy 



Výběr akcií  

► Fundamentální analýza  

Primární průzkum včetně setkání se společnostmi, účasti na akademických  či 

oborových konferencích 

 Hodnocení technologie a trhu, který je schopná oslovit 

 Struktura odvětví a schopnost stanovit ceny – kde se tvoří zisk?  

 Příkopy proti konkurenci– intelektuální vlastnictví, rozsah, efekty sítě, bariéry vstupu 

 Kvalita managementu a schopnost dosahovat výsledků 

Cílujeme horizont 3-5 let , se zaměřením na sekulární růst během cyklu 
 

► Nákupní disciplína– fundament rozvahy, valuace a očekávání 

 Analýza valuace, relativní, vnitřní hodnota (DCF) – umožňuje nastavit cílovou cenu  

 Analýza očekávání– naše očekávání proti konsensu trhu 
 

► Prodejní disciplína– znovu analyzujeme akcii a její valuaci když : 

 Se cena přibližuje cílové úrovni 

 Nové informace oslabují nebo zcela odporují investiční tezi.  
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These internal guidelines are mentioned for your information only and are subject to change. Prospectus guidelines and the KIID are leading. 



20 

Odhadovaná expozice portfolia vůči tématům 

Source: BNP Paribas Asset Management;  Data as of September 30, 2018; emerging themes include fin-tech, block chain, genomics, OTT video, and alternative energy 

% of the disruptive technology fund exposed to each theme, based on the number of holdings 
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Pozice v portfoliu podle tématu  

F o u n d a t i o n a l  

&  E m e r g i n g  

T h e m e s  

Akamai 

Alibaba 

Google 

Amazon 

Apple 

Microsoft 

New Relic 

Red Hat 

SAP 

ServiceNow 

Tencent 

Alibaba 

Google 

Amazon 

Apple 

Aptiv PLC 

DexCom 

First Solar 

Hexagon AB 

Intercontinental Exchange 

Netflix 

New Relic 

ServiceNow 

Tencent 

Vertex 

Visa 

Amazon 

Aptiv PLC 

DexCom 

Fanuc 

First Solar 

Hexagon AB 

Honeywell Int’l 

Insulet 

Keyence 

Nordea Bank 

OMRON 

Rockwell 

SAP 

Sensata 

Google 

Amazon 

Apple 

DexCom 

Honeywell Int’l 

Insulet 

Microsoft 

Rockwell 

SAP 

Advanced Micro Devices  

Akamai 

Aptiv PLC 

ASML Holding 

Ciena 

Cisco Systems 

CyberArk Software  

Entegris 

First Solar 

Hexcel 

Keyence 

Lam Research 

ON Semiconductor 

Proofpoint 

The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation.  September 30, 2018 
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Portfolio – Characteristics – říjen 2018 

► Portfolio o 47 titulech  
 Aktivní podíl 91,6% 

 13 ze 47 titulů jsou mimo benchmark MSCI World 

 3 pochází z rozvíjejících se zemí => 7% portfolia 

 10 jsou malé nebo střední společnosti s kapitalizací do $10 miliard  
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*  Zdrojem veškerých dat v dokumentu je BNP Paribas Asset Management ke konci června 2018 pokud není uvedeno jinak. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výnosů. 

Akcie 

Investiční proces 

Přístup: naše strategie usiluje o identifikování společností, které využívají inovativní technologie 
za účelem akcelerace změn v globální ekonomice 

• Analýza transformativních technologických témat, dále identifikace a investování do 
společností přinášejících nebo přebírajících přelomové technologie 

• Náš přístup se zaměřuje na společnosti se silnou fundamentální charakteristikou 

• Výsledkem je koncentrované portfolio našich nejlepších nápadů,  přičemž je výkonnost 
poháněna výběrem akcií 

PROCES: 

 

 

 Bereme v potaz akcie z indexu MSCI World, rozvíjejících se trhů a akcií společností s malou 
tržní kapitalizací; 500 společností vyhovuje tématy a 150 představuje investovatelné nápady 
– vybíráme  40 nejlepších titulů 

 Fundamentální analýza se zaměřuje na vhodné trhy, ohodnocení technologií, situací 
konkurenceschopnosti, bariér vstupu na trhu, kvalitu správy a analýzu diskontovaných 
hotovostních toků 

> 2,000 

akcií 
500 150 40 

Investiční tým 

 Pamela Hegarty, CFA 

 Pam se věnuje analýze globálního technologického sektoru přes 20 let  

 Zaštituje také telekomunikační odvětví a má zkušenosti z oblasti energetiky, 
komunálních služeb a průmyslového sektoru  

 Kombinace analýzy top down společně s analýzou fundamentů společnosti 

 Pam má vzdělání v  ESG integrovaném investování 

 Podpora rozsáhlého týmu investičních profesionálů v  Bostonu, Londýně a Paříži 

Základní informace o fondu (30/6/2018) 

 Benchmark:  MSCI World 

 Počet titulů:  44 (v rozmezí mezi 30 až 50) 

 Fond & Strategie AUM:  EUR 415 milionů 

 Datum vzniku: 17/05/2013 (konvertováno na tematickou strategii 16/11/2017) 

 SRRI:  7 (1 nejnižší, 7 nejvyšší riziko) 

 Sektorová alokace: Technologie 50-80% 

 Průmysl 10-15% 

 Zdravotnictví 5-10% 

 Spotřební zboží 5-10%   

 Geografická alokace:  US 65-75% 

 Evropa 5-15% 

 Japonsko 5-10% 

 Čína/ zbytek světa 0-10% 

Hlavní výhody portfolia 

 Přístup založený na analýze odvětví a jednotlivých titulů, o kterých jsme přesvědčeni  

 Vysoký aktivní podíl v  rámci investičního přístupu 

 Aktuální témata jsou 

 Cloud computing 

 Umělá inteligence 

 Automatizace/ Robotika 

 Internet věcí 

 Rozšířená a virtuální realita 

 

Parvest Disruptive Technology Fund 
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Výkonnost ke konci října 2018 

► Výkonnost fondu od založení v červnu 1997 – zahrnuje předchozí strategii – 

sektorový globální technologický fond Parvest Equity World Technology  

 



Výhled  
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• Tempo inovací roste , technologie cloud computingu, AI a internetu věcí vedou k přeměně mnoha odvětví. Máme velkou důvěru ve 

faktory sekulárního růstu.  

• V letošním roce technologický sektor výrazně překonal široký trh, ale současné obavy z valuací softwarových společností, cyklus 

polovodičů a obchodní třenice vedly k podzimní korekci.  

• Snížili jsme alokaci u některých nejvýkonnějších akcií, ale plánujeme podržet jádrovou investici tak, abychom zůstali dlouhodobě 

zainvestovaní. 

• Věříme, že makroekonomické prostředí zůstává pozitivní pro investice  do technologií, ale opatrně hodnotíme ekonomická data a 

výsledky firem. S ohledem na polovodičový cyklus jsme mírně optimističtí, ale detailně sledujeme vývoj obchodního sporu mezi USA a 

Čínou, ale i nabídku v oblasti paměťových čipů 

• Technologický sektor není drahý v porovnání se širokým trhem.  Relativní P/E technologického sektoru v porovnání se širokým 

americkým indexem S&P500 1,08x, vzhledem ke dlouhodobému mediánu (měřeno od října 1995 dodnes) of 1.13x,  přes mnohem lepší 

růstové vyhlídky. 

 

Source:  Factset, October 18, 2018 



• Globální tematický akciový fond 

 

• Strategie se zaměřuje na společnosti, které se podílí na zlomových technologiích napříč 

mnoha sektory světové ekonomiky  

• Základním kritériem je aspoň 50% podíl nových technologiích na tržbách, cash-flow nebo 

zisků z inovativních technologií  

• Témata: Cloud computing, umělá inteligence / analýza dat, nová energetika, 

automatizace / robotizace, internet věcí  

 

• Koncentrované portfolio -  30 – 50 titulů z celého světa   

 

• Historie fondu přesahuje 20 let (3.6.1997), nicméně strategie byla posunuta od tradičního 

sektorového pojetí k tématu inovativních technologií koncem roku 2017.  

 

• Klasická třída fondu Parvest Disruptive Technology má rating 4 hvězd Morningstar.  

• Aktuální velikost okolo 450 milionů EUR, letošní výkonnost 25,2% k  28.9.2018 

 

 

 

 

 

Shrnutí  - Parvest Disruptive Technology  
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Portfolio Manager 

Přehled  

Pamela J. Hegarty, CFA  

Portfolio Manager 

Parvest Disruptive Technology 
  

Pam je hlavním portfolio manažerkou fondu Parvest Disruptive Technology a členka Global Specialist 

and Thematic Equity týmu v rámci BNP Paribas Asset Management. Pam je také odpovědná za 

investice v sektoru telekomunikací.  

 

Do BNPP přišla ze společnosti Boston Common Asset Management, kde se věnovala analýze 

technologického a také energetického sektoru.  

Předtím pracovala globální analytička ve State Street Global Advisors a Baring Asset Management.  

 

Pam začala svou kariéru ve správě aktiv v analytickém týmu společnosti Janus Capital 

 

Pam absolvovala aplikovanou matematiku na Harvard University s vyznamenáním (cum laude)  a 

dále získala MBA s vyznamenáním na Cornellově univerzitě. Je držitelem titulu CFA, členkou CFA 

institutu  a Bostonské společnosti pro analýzu cenných papírů.  

27 



ISIN kód 
Share Classic CZK Capitalisation : LU1789409619 (dostupná od května 2018)  

Share class C : LU0823421689 

Bloomberg kód 
Share class Classic CZK: PARDTCC LX 

Classic (EUR): GEQ4286 LX 

Právní forma1 Podfond lucemburské rodiny fondů Parvest  

Datum vzniku CZK: květen 2018 /  EUR: 24.5.2013 

Benchmark MSCI World EUR (NR) 

Minimální investiční horizont 5 let min. 

Měna CZK, Euro  

SRRI** 6  (1 = nejnižší ; 7 = nejvyšší) 

Manažer fondu Pam Hegarty  

Správní poplatky (max) 1.50 % (Share class C) 

Vstupní / výstupní poplatky Maximum 3.0% / žádné 

Průběžné poplatky 
1,96 % (Share class C) k 30/11/2016 

 

Správcovské společnosti BNP Paribas Asset Management 

1Investors should ensure that they are fully informed about the sub-funds, classes and sub-classes of shares that are authorized to be marketed in their country of residence and the 

constraints applicable in each of these countries. The investments in the above funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of 

investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay. 
2The synthetic risk indicator is determined on a scale from 1 to 7 (7 being the highest risk level). It is subject to a periodical computation and can consequently change over time. We invite 

you to consult regularly the KIID 
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Charakteristika fondu: Parvest Disruptive Technology  
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Vyloučení odpovědnosti 

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. 

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 souvislosti s jakoukoli 
smlouvou nebo závazkem;  

2. investiční poradenství. 

Tento materiál odkazuje na některé finanční nástroje povolené a regulované v příslušné jurisdikci. 

Nebyla učiněna žádná opatření, která by umožnila veřejnou nabídku finančního nástroje (nástrojů) v jakékoli jiné jurisdikci, s výjimkou případů, které 
jsou uvedeny v posledním prospektu a v KIID (Dokument s klíčovými informacemi pro investory) příslušného finančního nástroje (nástrojů), kde by 
taková opatření byla vyžadována, zejména ve Spojených státech, vůči americkým osobám (takovýto termín je definován v Nařízení S zákona 
Spojených států o cenných papírech z roku 1933). Před upisováním v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, by si investoři měli ověřit 
veškerá právní omezení nebo zákazy, které mohou existovat v souvislosti s upisováním, nákupem, vlastnictvím nebo prodejem finančního nástroje 
(nástrojů). 

Investoři, kteří uvažují o upisování finančního nástroje (nástrojů), by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi pro 
investory (KIID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv finančního nástroje (nástrojů). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách. 

Názory obsažené v tomto materiálu tvoří posouzení společnosti pro správu investic v daném okamžiku a mohou být předmětem změn bez předchozího 
upozornění. Společnost pro správu investic není povinna aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se 
měli před investováním do finančních 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 finančních 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 finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních 
cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli finančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami, 
včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. Různé strategie uplatňované na finanční nástroje mohou mít významný vliv na 
výsledky prezentované v tomto materiálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a hodnota investic do finančních 
nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali. 

Údaje o výkonnosti, které se případně objevují v tomto materiálu, nezohledňují provize, náklady vzniklé při emitování a zpětném odkoupení a daně. 

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com 

28.11.2018 

http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/


BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

14, rue Bergère 

75009 Paris 

bnpparibas-am.com 

https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.com/
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