
Informações fundamentais
destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo
destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são
obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao
investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa
decidir de forma informada se pretende investir.

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Class B USD Shares
Ações de rendimento - ISIN IE000DZN6N44
O Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund ("o Fundo") é um subfundo da Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (a “Empresa”). O Fundo é
gerido pela Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Objetivos e política de investimento
Objetivo

• O Fundo tem como objetivo proporcionar um crescimento de capital a
longo prazo investindo principalmente numa carteira de títulos de capital
globais de empresas empenhadas na indústria da saúde e que promovem
melhores resultados em termos de cuidados de saúde, conduzindo a
mudanças reais para os pacientes e para o sistema de saúde, e provas de
cuidados prestados aos pacientes.

Política

• O Fundo investirá pelo menos 90% em ações de empresas com títulos de
capital globais na indústria da saúde que sejam inovadoras no seu enfoque
em áreas como o diagnóstico, tratamento e prevenção e contribuam para
resolver um problema para o sistema de saúde num método que se preocupa
com os doentes.

• As empresas são avaliadas qualitativamente sobre a solução que a empresa
está a fornecer a uma questão de saúde existente, a sua capacidade de
democratizar o acesso a soluções de saúde e o seu envolvimento com os
seus pacientes.

• Os investimentos serão selecionados na sequência da aplicação de uma
avaliação baseada em normas. O Fundo cumprirá a política dos Gestores
de Investimento na avaliação das violações dos Princípios do Pacto Global
das Nações Unidas para as Empresas.

• O Fundo será concentrado pelo número de ações detidas, mas diversificado
através de um conjunto de temas relacionados com a saúde.

• O Fundo é gerido ativamente e não é utilizado qualquer índice para efeitos
de determinação ou constrangimento da composição da carteira do Fundo.
O desempenho do Fundo (após a dedução de custos) é medido em relação
ao MSCI ACWI Index. O Fundo procura superar materialmente o
desempenho do índice.

Outras informações

• Pode vender algumas ou todas as suas ações em qualquer dia em que os
bancos na Irlanda estejam abertos, contactando o Agente de Transferências
por telefone ou correio.

• Qualquer rendimento que lhe seja devido será pago na sua conta bancária
ou na conta da sociedade construtora, nas datas especificadas no Prospeto.

• Para mais explicações e informações, consulte o objetivo de investimento
e a secção política do Prospeto que se encontra disponível contactando-nos.

• Recomendação: este Fundo pode não ser apropriado para investidores que
planeiam resgatar o seu dinheiro dentro de cinco anos.

Perfil de risco e de remuneração
O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o Fundo se
posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto mais alta for a posição,
maior é a potencial retribuição, mas o risco de perda de dinheiro também
aumenta. Baseia-se em dados do passado, podendo alterar-se no decurso do
tempo e podendo não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro
do Fundo. A área cinza no gráfico em baixo mostra o ranking do Fundo no
Indicador de Risco e Remuneração.
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• Tenha em atenção que até a categoria de risco mais baixa pode perder dinheiro
e que circunstâncias de mercado extremamente adversas podem traduzir-se em
perdas graves em todos os casos.

• O Fundo está classificado na categoria acima porque investe em ações de
empresas que geralmente proporcionam maiores recompensas e riscos do que
outros investimentos, tais como obrigações ou dinheiro. Nos casos em que não
existe um histórico de preços de ações disponível para qualquer parte dos
últimos cinco anos (e, portanto, sem lucros), os lucros do índice comparativo
do Fundo são utilizados no seu lugar para calcular o Indicador de Risco e
Remuneração.

• O indicador não considera os seguintes riscos materiais relevantes que podem
afetar o Fundo e significa que pode não recuperar o montante investido:

• Os mercados de investimento podem descer assim como subir e as condições
de mercado podem mudar rapidamente. O valor de um investimento no Fundo,
e qualquer rendimento proveniente do mesmo, pode descer assim como subir.

• As alterações nas taxas de câmbio das moedas estrangeiras farão com que os
investimentos e os rendimentos diminuam e aumentem.

• O Fundo investe em mercados emergentes onde podem surgir dificuldades no
comércio e custódia de ativos, com impacto no seu investimento.

• A concentração relativamente a fundos semelhantes e numa determinada área
geográfica ou indústria pode resultar em grandes movimentos no preço das
ações a curto prazo.

• A política de investimento ESG do Fundo limita o tipo de empresas que este
pode deter. O Fundo pode ter rendimentos diferentes dos de fundos que não
têm tais restrições. As limitações dos dados de terceiros podem ter impacto na
capacidade dos Fundos para atingir os seus objetivos não financeiros.
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Encargos
Os encargos suportados são utilizados para pagar os custos de funcionamento
do Fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição.
Estes encargos reduzem o potencial crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição 0,00%
Encargos de resgate 0,00%

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento. Em
alguns casos, poderá pagar menos – fale com o seu consultor financeiro
sobre isto.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano
Encargos correntes 0,40%

Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho NENHUMA

• O valor dos encargos correntes é estimado porque a categoria da ação/
unidade é nova e possui registos insuficientes para que possamos calculá-
lo com exatidão. O valor dos encargos correntes pode variar de ano para ano
e excluirá os custos de compra ou venda de ativos para o Fundo (a menos
que estes ativos sejam ações de outro fundo).

• O relatório anual do Fundo para cada exercício financeiro incluirá
pormenores sobre os encargos exatos cobrados.

• Pode encontrar mais detalhes sobre os encargos na secção de taxas e despesas
do Prospeto, que está disponível em www.bailliegifford.com.

• Tenha em atenção que a taxa de gestão será reduzida conforme especificado
no Prospeto, durante um período de tempo limitado. Até ao termo desta
oferta, os encargos correntes serão de 0,40%.

Resultados anteriores
Não existem dados suficientes para fornecer uma indicação útil sobre o
desempenho passado aos investidores.

• Data de lançamento do Fundo: 01/10/2018.
• Data de lançamento da categoria de ações ou unidades de participação:

10/12/2021.
• Não pode haver nenhuma garantia de que o desempenho do Fundo irá

igualar ou exceder o desempenho do índice.

Informações práticas
• A Entidade Depositária da Empresa é a Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Pode obter mais informações sobre o Fundo, o Prospeto, os preços de ações mais recentes e os últimos relatórios anuais e intercalares junto da Baillie

Gifford ou visitando o website em www.bailliegifford.com. Todos estes documentos estão disponíveis em inglês, em papel e são gratuitos a pedido dos
interessados. Os detalhes da política de remuneração da Entidade Gestora encontram-se disponíveis em www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy.
Uma cópia em papel da política de remuneração será disponibilizada gratuitamente pela Entidade Gestora mediante pedido.

• Este documento com as informações fundamentais destinadas aos investidores descreve apenas o Fundo. O Prospeto e os relatórios e contas anuais, e
intercalares são preparados para a Empresa.

• Os ativos do Fundo são segregados de outros fundos da Empresa. Isto significa que os ativos de um fundo não podem ser utilizados para satisfazer as
responsabilidades de outro fundo.

• As leis fiscais na Irlanda podem ter um impacto na sua própria situação fiscal.
• Poderá, em qualquer altura, trocar todas ou algumas das suas ações do Fundo por ações de qualquer fundo da Empresa e poderá obter mais informações

sobre este assunto na secção de conversão de ações do Prospeto do Fundo.
• A Entidade Gestora apenas pode ser responsabilizada com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou

inconsistente face às partes relevantes do prospeto do Fundo.
• Para nos contactar, telefone para a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157)

ou visite o website da Baillie Gifford em www.bailliegifford.com para obter mais informações.

Este Fundo é autorizado na Irlanda e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. A Entidade Gestora está autorizada na Irlanda e é regulamentada
pelo Banco Central da Irlanda.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 23/11/2022. UGRK
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