
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.

Global Inflation-Linked Bond, um subfundo do SICAV BNP Paribas Funds, abreviado como BNP Paribas
Categoria “Classic Capitalisation" - código ISIN LU0249332619
Este Fundo é gerido pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, parte do BNP Paribas Group.

Objetivos e política de investimento

Este Fundo é gerido ativamente. O índice de referência Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI é utilizado apenas para
comparação de desempenho. O Fundo não está limitado ao índice de referência e o respetivo desempenho pode divergir significativamente do desempenho do índice
de referência.
O Fundo procura aumentar o valor dos seus ativos a médio prazo através do investimento em obrigações associadas a taxas de inflação e/ou outros instrumentos de
dívida, assim como instrumentos financeiros derivados, expressos em qualquer moeda e emitidos ou garantidos por um estado-membro da OCDE.
Após cobertura, a exposição do Fundo a moedas que não o EUR não irá exceder os 25%.
Os critérios ambientais, sociais e de governança ( Environmental, Social and Governance - ESG ) contribuem para a tomada de decisões do gestor, não sendo, no
entanto, um fator determinante para a mesma.
Os rendimentos são reinvestidos sistematicamente.
Os investidores podem resgatar diariamente (em dias úteis bancários no Luxemburgo), conforme descrito no prospeto.

Perfil de risco e de remuneração

Risco mais baixo Risco mais alto

Remuneração tipicamente mais baixa Remuneração tipicamente mais alta
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• Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável para o futuro.
• A categoria de risco de um Fundo é um indicador, mas não um alvo ou
garantia, e pode mudar com o tempo.
• A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento
de risco.
• Porque é que o Fundo se encontra nesta categoria específica?
A categoria de risco justifica-se pelo investimento principalmente em
instrumentos de taxa de juro. Chama-se a atenção do investidor para o
facto de um aumento nas taxas de juro resultar numa descida no valor dos
investimentos em obrigações e instrumentos de dívida e, em termos mais
gerais, em instrumentos de rendimento fixo.
• Quanto mais alto o risco, mais prolongado é o horizonte de investimento
recomendado.

Outros riscos materialmente relevantes para o fundo que não são adequadamente
refletidos pelo indicador são descritos abaixo:

• Este risco relaciona-se com a capacidade de um emitente
honrar os seus compromissos: os cortes na notação de uma emissão ou de um
emitente poderão levar a uma queda no valor de obrigações associadas.
• Este risco está associado à capacidade de uma contraparte
numa transação financeira de mercado de balcão cumprir os seus
compromissos, como pagamento, entrega e reembolso.
• Alguns mercados são menos regulamentados
em comparação com a maioria dos mercados internacionais; desta forma, os
serviços relacionados com a custódia e liquidação do subfundo nesses mercados
poderão ser mais arriscados.
• Ao investir em derivados de mercado de balcão ou cotados, o
Fundo tem como objetivo cobrir e/ou alavancar o rendimento da sua posição.
Chama-se a atenção do investidor para o facto de a alavancagem aumentar a
volatilidade do subfundo.
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Encargos

Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes
encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

3,00%3,00%

Não aplicável

Este é o valor máximo que pode ser retirado do seu dinheiro (antes de
serem pagos os rendimentos do seu investimento).

Encargos retirados do Fundo em cada ano

0,98% (*)

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Não aplicável

Os apresentados correspondem aos valores máximos. Em
alguns casos, poderá pagar menos. Informe-se junto do seu consultor financeiro.
(*) O valor correspondente aos encargos correntes aqui indicado é uma estimativa
desses encargos. Devido a uma alteração recente na estrutura de comissões,
utilizou-se uma estimativa ao invés de um valor ex-post.
Este montante pode variar de ano para ano. Não inclui:
• Custos de negociação da carteira, exceto no caso de encargos de subscrição/resgate
pagos pelo Fundo aquando da compra ou venda de unidades noutro organismo de
investimento coletivo.

No caso de conversão, pode ser cobrada aos investidores uma taxa máxima de 1.5%.

.

Resultados anteriores

• São apresentados valores do desempenho para as categorias de ações cujo
VPL foi calculado de forma contínua durante o período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro.
• Os resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros.
• Os encargos correntes do Fundo são incluídos no cálculo dos resultados
anteriores. As comissões de subscrição/resgate e de conversão são excluídas
do cálculo dos resultados anteriores.
• A categoria de unidades foi criada a 2006.
• Os resultados anteriores foram calculados a EUR.
• Os retornos do desempenho baseiam-se no valor do ativo líquido com
rendimentos distribuíveis reinvestidos.
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Informações práticas

Entidade Depositária: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

Informações adicionais sobre o Fundo, incluindo o mais recente Prospeto, os mais recentes preços de ação(ões) publicados, o relatório anual e o relatório
semestral, poderão ser obtidas, gratuitamente, em inglês, junto da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou online em .
•

A legislação fiscal luxemburguesa poderá ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.•

Os detalhes respeitantes à política de remuneração atualizada (incluindo uma descrição sobre a forma de cálculo da remuneração e dos benefícios), à identidade
das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios e à composição da comissão de remuneração estão disponíveis no website

. Será disponibilizada uma cópia da política de remuneração em papel mediante pedido.

•

A BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que
sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo.
•

Os investidores podem alternar entre Fundos da BNP Paribas Funds. Consulte o prospeto ou contacte o seu consultor financeiro para obter mais detalhes.•

O presente fundo está autorizado no Grão-Ducado do Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela "Commission de Surveillance du Secteur Financier".
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas a 29 julho 2022.
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