
Allspring (Lux) Worldwide Fund – U.S. All Cap Growth Fund,
um subfundo da Allspring (Lux) Worldwide Fund
Ações da Categoria A (USD) – cap. (LU0353189680)
Sociedade Gestora: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Objetivos e Política de Investimento
O fundo procura obter valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos dois terços do total de ativos em títulos de capital 
de empresas dos EUA de qualquer dimensão, e até 25% do total de ativos em títulos de capital de emitentes não dos EUA através 
de ADR, CDR, EDR, GDR, IDR e certificados de depósito semelhantes, assim como em títulos de capital denominados em USD de 
emitentes não dos EUA. Títulos de capital dos EUA são títulos emitidos por empresas com sede nos EUA ou que realizam uma parte 
predominante das suas atividades económicas nos EUA. O fundo promove características ambientais e sociais, mas não tem um 
objetivo de investimento sustentável.

O fundo poderá investir em qualquer setor e, por vezes, poderá destacar um ou mais setores em particular. O fundo pode utilizar 
futuros, contratos a prazo, opções ou acordos de "swap", bem como outros derivados, para efeitos de cobertura ou gestão eficiente 
da carteira. 

Através da utilização de um processo de rastreio negativo, o fundo procura excluir determinados títulos, de acordo com a sua política 
de exclusão. Está disponível uma cópia da metodologia e da lista de investimentos excluídos (incluindo os limiares de receitas) em 
allspringglobal.com. Os acionistas podem também solicitar uma cópia junto do fundo ou da Sociedade Gestora.

Ao selecionar títulos para a carteira, o fundo acredita que políticas e práticas ESG sólidas contribuem para a sustentabilidade do 
crescimento a longo prazo de uma empresa, um princípio fundamental do seu processo de investimento, que se foca em empresas 
com um crescimento robusto, sustentável e subestimado. Em vez de favorecer apenas empresas percecionadas como tendo um 
sólido desempenho ESG, o fundo procura também empresas com características ESG subestimadas que possam impulsionar o 
crescimento futuro de uma forma consistente com as nossas expectativas prospetivas. O fundo promove e influencia a trajetória ESG 
de uma empresa através de interação.

Esta categoria de ações não distribui dividendos. O rendimento é reinvestido no fundo.

Pode vender as suas ações em cada dia útil em que os bancos no Luxemburgo estiverem abertos ao público e a Bolsa de Valores de 
Nova Iorque estiver aberta para negociação (um "Dia Útil").

O fundo é gerido ativamente, mas utiliza o Russell 3000® Growth Index para efeitos de comparação do desempenho. Os 
investimentos do fundo podem desviar-se significativamente dos componentes do, e das respetivas ponderações no, padrão de 
referência.

Perfil de Risco e de Remuneração
Este sistema de classificação baseia-se na volatilidade dos retornos do fundo ao longo dos últimos 5 anos. Tenha em atenção que os 
resultados anteriores podem não ser um indicador fiável do perfil de risco e de remuneração futuro do fundo; a classificação pode 
variar ao longo do tempo com base em resultados futuros; e a categoria 1 não significa um investimento isento de risco.

A categoria de ações situa-se na categoria 6 porque os retornos 
variaram anualmente, ao longo dos últimos 5 anos, num valor 
médio igual ou superior a 15% e inferior a 25%.

Os seguintes riscos adicionais podem ter um impacto nos 
retornos do fundo:

Risco de Contraparte – O fundo poderá incorrer numa perda se a outra parte de um contrato de investimento, como um acordo de 
recompra ou de revenda ou determinados contratos de derivados, não cumprir as respetivas obrigações contratuais face ao fundo.

Risco de Derivados – OA utilização de derivados, como futuros, opções e acordos de "swap", pode resultar em perdas, incluindo 
perdas ampliadas pela alavancagem, particularmente quando os derivados são utilizados para melhorar o retorno ao invés de 
compensar o risco. Além disso, pode haver uma ausência de mercado líquido para um determinado instrumento num dado momento.

Risco de Mercado – O preço de mercado de títulos detidos pelo fundo poderá aumentar ou diminuir, por vezes de forma rápida ou 
imprevisível. Um título poderá diminuir de valor devido a fatores que afetam o emitente ou os mercados de valores mobiliários em 
geral ou indústrias particulares representadas nos mercados de valores mobiliários.

Risco de Títulos de Empresas de Menor Dimensão – Os títulos de empresas com menores capitalizações de mercado tendem a ser 
mais voláteis e menos líquidos em comparação com ações de empresas de maior dimensão.

O fundo poderá não atingir o seu objetivo e/ou poderá perder dinheiro no seu investimento no fundo. Para mais informações acerca 
dos riscos do fundo, consulte as secções "Objetivos e Políticas de Investimento" e "Avisos relativos aos Riscos" no prospeto, que se 
encontra disponível em allspringglobal.com.
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O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não constitui um elemento de promoção 
comercial. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. 
É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.
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Encargos relativos a este Fundo
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do fundo, incluindo os custos de 
comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu 
investimento

Encargos de Subscrição 5,00%

Encargos de Resgate Nenhum

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes 
de ser investido.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Encargos Correntes 1,74%

Encargos retirados do fundo em certas condições específicas

Comissão de Desempenho Nenhuma

Os encargos de subscrição e resgate apresentados correspondem aos encargos máximos que poderá pagar. Informe-se junto do 
seu consultor ou distribuidor para saber qual é o valor real dos encargos, que poderá ser inferior. O valor dos encargos correntes 
baseia-se nas despesas do período findo em outubro de 2021. Os encargos correntes poderão variar de ano para ano. Os encargos 
correntes não incluem os custos de negociação da carteira, exceto no caso de encargos de subscrição/resgate pagos pelo fundo 
aquando da compra ou venda de unidades de outro organismo de investimento coletivo. 

Para obter mais informações sobre os encargos do fundo, consulte a secção "Comissões e Despesas" do prospeto.

Resultados Anteriores
Os resultados anteriores não são um indicador de resultados futuros. Os cálculos relativos ao desempenho baseiam-se no valor 
patrimonial líquido, incluem os encargos correntes, mas excluem os encargos de subscrição e resgate, caso existam, e são calculados 
em USD, com o rendimento reinvestido. A moeda base do fundo é o USD.
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Categoria Índice

Data de lançamento do fundo: 2008. Data de lançamento da categoria de ações: 2008.

O gráfico apresenta o desempenho face ao Russell 3000® Growth Index (USD). O fundo não acompanha o índice.

Informações Práticas
Depositário: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informações Adicionais: O presente documento descreve uma categoria de ações de um subfundo da Allspring (Lux) Worldwide 
Fund. Podem ser obtidas informações sobre outras categorias de ações em allspringglobal.com. Os ativos e passivos de cada 
subfundo estão separados e nenhum subfundo é responsável pelos passivos de outro. O prospeto e os relatórios financeiros são 
preparados para a Allspring (Lux) Worldwide Fund como um todo. Pode obter cópias gratuitas destes documentos em inglês, francês 
e alemão junto da Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 
Luxemburgo, ou em allspringglobal.com. Os detalhes relativos à política de remuneração atualizada, incluindo, entre outros dados, 
uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados, as identidades das pessoas responsáveis pela atribuição da 
remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da comissão de remuneração, caso exista, estão disponíveis gratuitamente 
junto da sede social da Sociedade Gestora, em 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo, e também podem ser 
encontrados em allspringglobal.com.

Publicação dos Preços: O valor do ativo líquido por ação é calculado em cada Dia Útil e encontra-se disponível nos meios de 
comunicação locais e/ou junto do agente local do fundo, em determinados países, e junto da sede social do fundo.

Conversão: Pode converter as suas ações para a mesma ou outra categoria ou subfundo, desde que cumpra determinados critérios. 
Pode obter mais informações na secção "Conversões" no Anexo relevante do prospeto do fundo.

Impostos: A legislação fiscal do Luxemburgo, para além da legislação fiscal do seu país de residência, pode ter impacto na forma 
como o seu investimento no fundo é tributado. Para mais detalhes, deve entrar em contacto com o seu consultor fiscal.

Declaração de Responsabilidade: A Allspring (Lux) Worldwide Fund 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.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e é supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (a "CSSF"). 
A Allspring Global Investments Luxembourg S.A. está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela CSSF. Estas 

informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 14 de fevereiro de 2022.


