
 

 

Basfakta för investerare 

  
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. 
Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig 
att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas 
att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

 

BTG Pactual SICAV - Brazil Equity Plus Fund ("Fonden"), en delfond i BTG Pactual SICAV  
("Bolaget")  

Andelsklass: A US Dollar (acc) - ISIN:LU0551795908 

Oberoende förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A. ("Förvaltningsbolaget"). 
 

Mål och placeringsinriktning 

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering på 

lång sikt genom att främst investera i (i) aktier i bolag i 

Brasilien; (ii) aktier i bolag, från vilket land som helst, 

som har merparten av sin verksamhet i Brasilien; och 

(iii) andra finansiella instrument som ger en exponering 

mot dessa aktier. Fonden investerar även i besläktade 

finansiella kontrakt (derivat) i syfte att ta långa 

positioner (som drar nytta av uppgångar på marknaden) 

eller korta positioner (som drar nytta av nedgångar på 

marknaden). 

Förvaltaren strävar efter att uppnå totalavkastning 

(summan av investeringens utdelning, ränta, kapitalvinst 

eller kapitalförlust) genom att välja ut investeringar som 

förväntas ge den bästa avkastningen. Förvaltaren 

använder ett brett urval av derivat. Detta sker vanligtvis: 

• Då förvaltaren anser att de erbjuder ett effektivare sätt 

att investera än en investering direkt i aktierna; 

• För att skydda fonden mot (eller minimera) 

marknadsrisker och andra risker, eller 

• För att ta en kort position. Att ta en kort position 

innebär att fonden säljer något den inte äger och är ett 

sätt att dra nytta av en nedgång på marknaden. 

Observera att transaktionskostnader kan ha väsentlig 

inverkan på prestandan. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 

investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. 

Inkomst från fonden (utdelning) kommer inte att betalas 

ut, utan kommer att återinvesteras. 

Du kan köpa eller sälja aktier i fonden varje bankdag i 

Luxemburg och Sao Paolo genom att lämna in din 

begäran en bankdag före transaktionsdagen. 

 

 

Risk/avkastningsprofil 

Lägre risk Högre risk 
 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Denna indikator baseras på historiska data och kan 

vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. 

Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan 

förändras med tiden. En riskindikator på "1" innebär inte 

att placeringen är riskfri. 

Fonden inordnas i kategori 7  på grund av de kraftiga 

och ofta förekommande kursrörelserna (volatiliteten) 

hos de fondens placeringar. 

Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk 

avkastningskategorin. 

 Fluktuationer mellan BRL och USD kan ha en 

negativ inverkan på din investering. 

 Fonden kan använda derivattransaktioner för att 

skydda sig mot (minimera) risker. Detta kan visa 

sig ineffektivt och kan, beroende på förändringar 

på marknaden, reducera fondens vinster eller öka 

dess förluster. 

 Fonden kan investera i derivat i syfte att dra nytta 

av fallande kurser. Om investeringen som 

derivaten är knutna till stiger i värde kommer 

fonden att förlora pengar. 

 Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer 

illikvida (dvs. att de inte på ett snabbt och enkelt 

sätt kan omsättas i likvida medel) än investeringar 

på etablerade marknader. 

Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt 

för risker. 

 

  



 

Denna fond är auktoriserad i luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-01-01. 

Avgifter 

De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter 
minskar investeringens potentiella tillväxt. 
 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift 5,00 % 

Uttagsavgift 1,00 % 

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras (insättningsavgift) och innan vinsten på din 
investering betalas ut (uttagsavgift). 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 2,70 % 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda 
omständigheter 

Prestationsbaserad 
avgift 

Ingen  

 

Insättnings- och uttagsavgiften som visas är de 

maximibelopp som kan tas ut av din investering. I vissa 

fall kan du betala mindre. Din finansiella rådgivare eller 

distributör kan informera dig om de faktiska avgifterna. 

Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna 

för det år som slutade 31-12-2020. De kan variera från 

ett år till ett annat. De omfattar inte 

transaktionskostnader för portföljen och eventuella 

resultatrelaterade avgifter. 

Närmare uppgifter om avgifter hittar du i avsnittet 

"Allmän information" i Bolagets prospekt ("Prospektet"). 

 

Tidigare resultat 
 

 

 Observera att tidigare resultat inte är någon 
tillförlitlig indikator för framtida resultat. 

 Andelsklassen lanserades år 05-08-2011. 
Fonden lanserades år 29-10-2010. 

 Tidigare resultat har beräknats i USD. 

 Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla 
årliga avgifter men eventuella insättnings- eller 
uttagsavgifter ingår inte. 

 

 

Praktisk information 

Bolagets förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank 

Luxembourg S.A.. 

Kopior av prospektet, den senaste årsredovisningen 

och halvårsrapporten på engelska liksom annan 

information (inklusive den senaste aktiekursen) kan 

beställas utan kostnad från Bolagets huvudkontor, 

genom en skriftlig begäran till JP Morgan Bank 

Luxembourg SA, Company Administration Dept., at 

European Bank & Business Centre, 6c, route de 

Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet 

Luxemburg eller från 

http://www.fundweblibrary.com/btgpactual. 

Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive 

men intebegränsat till, en beskrivning av hur 

ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de 

personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar 

och förmåner, finns tillgängliga på 

https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. 

Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas 

kostnadsfritt i pappersformat. 

Luxemburgs skattelagstiftning kan påverka din 

personliga skattesituation. 

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i 

detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt 

med de relevanta delarna av prospektet. 

Du kan begära att aktier i denna fond konverteras till 

aktier i motsvarande kategori i andra fonder i BTG 

Pactual SICAV. Mer information om hur det går till att 

konvertera dina aktier till aktier i andra fonder hittar du 

i prospektets avsnitt "Hur man konverterar aktier". 

Bolaget har ett antal olika fonder. Tillgångarna och 

skulderna i varje fond är juridiskt separerade från 

varandra. Detta betyder att innehaven i en fond är 

separerade från innehaven i de andra fonderna och att 

din investering i fonden inte kan användas för att 

betala skulder i någon annan fond. Prospektet och 

delårsrapporterna är sammanställda för BTG Pactual 

SICAV i sin helhet. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fond 11,1% -7,5% -3,2% -27,6% 23,3% 20,1% -4,2% 34,8% -16,8%

Jämförelsenorm 2,3% -14,5% -12,0% -40,1% 65,2% 23,1% -1,4% 30,7% 30,7%
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