
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 Diversified Return Euro Fund - Class A EUR
Shares
Acumulação - ISIN IE00BKPX8G59
O Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Euro 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 com um nível de risco inferior ao risco inerente ao investimento
em ações de empresas.

Política
• Investir numa variedade de categorias de ativos, quer direta ou
indiretamente, quer através de outros fundos.
• As categorias de ativos incluem, mas não estão limitadas a ações,
obrigações, bens imóveis, infraestruturas, mercadorias e moedas.
• O investimento pode ser efetuado em valores mobiliários transferíveis
(tais como obrigações e ações), outros fundos, derivados, instrumentos do
mercado de capitais, numerário e quase numerário.
• Os câmbios a prazo (forwards) e os derivativos, que são tipos de contratos
financeiros, podem ser utilizados para proteger ou aumentar o valor do
Fundo. Isto significa que o Fundo está exposto a moedas estrangeiras.
• 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 ECB Deposit Facility. O Fundo procura superar materialmente o padrão
de referência.

Outras informações
• As obrigações são um tipo de investimento que pode ser emitido por
governos, empresas e outras organizações quando querem pedir dinheiro
emprestado. O emissor da obrigação tem uma dívida para com o titular. O
emissor é obrigado a pagar os juros e/ou a reembolsar a dívida numa data
posterior.
• 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.
• Os rendimentos serão reinvestidos. Não serão adquiridas mais ações, mas
o reinvestimento refletir-se-á no preço das suas ações de acumulação
existentes.
• 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.
• Em determinadas circunstâncias pode ser difícil comprar ou vender as
participações do Fundo e mesmo pequenas compras ou vendas podem fazer
com que os seus preços se movam significativamente, afetando o valor do
Fundo e o preço das ações do Fundo.
• Os valores de mercado para títulos ilíquidos difíceis de negociar, ou de
valor inferior ao do Fundo, tais como participações em fundos negociados
semanal ou mensalmente, podem não estar facilmente disponíveis. Não
pode haver garantias de que qualquer valor que lhes seja atribuído reflita o
preço que o Fundo possa receber aquando da sua venda.

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.

Em geral, quanto mais baixa a
remuneração,
mais baixos os riscos

Em geral, quanto mais elevada
a remuneração,

mais elevados os riscos

1 2 3 4 5 6 7

• 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 numa variedade de categorias de ativos, incluindo ações de
empresas, obrigações, bens imóveis, infraestruturas, matérias-primas e
moedas, 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 setor 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.
O Fundo não garante lucros positivos. O seu objetivo consiste em limitar a
extensão da perda em qualquer período a curto prazo a um nível inferior ao
dos títulos de capital. O Fundo tem exposição a moedas estrangeiras e as
alterações nas taxas de câmbio farão com que o valor de qualquer investimento,
e os rendimentos provenientes do mesmo, diminuam bem como aumentem e
poderá não receber de volta o montante investido. O Fundo investe em mercados
emergentes onde podem surgir dificuldades no comércio e custódia de ativos,
com impacto no seu investimento. As obrigações emitidas por empresas e
governos podem ser adversamente afetadas por alterações nas taxas de juro,
expectativas de inflação e um declínio na solvabilidade do emissor das
obrigações. Os emissores das obrigações em que o Fundo investe,
particularmente nos mercados emergentes, podem não conseguir pagar os
rendimentos das obrigações como prometido ou podem não conseguir pagar o
montante do capital. Os derivativos podem ser utilizados para obter, aumentar
ou reduzir a exposição aos ativos e podem resultar na alavancagem do Fundo.
Isto pode resultar em maiores movimentos (para baixo ou para cima) no preço
das ações do Fundo. Não é nossa intenção que a utilização de derivativos venha
a alterar significativamente o perfil de risco global do Fundo.
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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 5,00%
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 1,69%

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.

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

• Data de lançamento do Fundo: 02/10/2018.
• A categoria de ações ou unidades de participação ainda não foi lançada.
• 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 29/03/2022. QYN5
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