
Informações fundamentais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre o Compartimento. Não é material promocional. Estas informações são
obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento no Compartimento. É aconselhável que leia o documento para que possa
decidir de forma informada se pretende investir.

Pictet - Global High Yield
(o "Compartimento") é um compartimento de Pictet (o "Fundo").

HR dm EUR (a “Categoria de Ações”) - ISIN LU0592897721
O Fundo é gerido pela Pictet Asset Management (Europe) S.A. (a “Sociedade Gestora”), que faz parte do Pictet Group

Objetivos e política de investimento
OBJETIVO
Aumentar o valor do investimento, através de rendimentos e da apreciação dos
investimentos.
REFERENCE INDEX
Bloomberg ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD), um índice
que tem em conta fatores ambientais, sociais e de governação das sociedades (ASG).
Utilizado para monitorização de riscos, objetivo de desempenho, medição de
desempenho e composição da carteira.
ATIVOS DA CARTEIRA
O Compartimento investe principalmente em obrigações de alto rendimento,
incluindo obrigações convertíveis. O Compartimento pode investir em todo o mundo,
incluindo em mercados emergentes, podendo investir em qualquer setor e divisa.
DERIVADOS E PRODUTOS ESTRUTURADOS
O Compartimento pode utilizar derivados para reduzir vários riscos (cobertura de
risco) e para fins de gestão eficiente da carteira, podendo ainda utilizar derivados e
produtos estruturados para obter exposição aos ativos da carteira.
COMPARTMENT CURRENCY
USD
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Ao gerir ativamente o Compartimento, o gestor de investimento utiliza uma
combinação de análise de mercado e emitentes para criar uma carteira diversificada
de valores mobiliários que acredita oferecerem os melhores retornos ajustados ao
risco. A abordagem de gestão do Compartimento utiliza rigorosos controlos de risco.
O gestor de investimento considera os fatores ASG um elemento essencial da
estratégia, nomeadamente através da adoção de uma abordagem desnivelada que
visa aumentar a ponderação de títulos de emitentes com riscos de sustentabilidade
reduzidos e/ou diminuir a ponderação de títulos de emitentes com riscos de
sustentabilidade elevados, sujeitos a boas práticas de governação. Também são
evitadas atividades que têm um efeito adverso na sociedade ou no ambiente. Os
direitos de voto são exercidos metodicamente e poderá haver participação ativa nas
empresas com vista a influenciar positivamente as práticas de ASG. Para mais
informações, consultar o quadro de exclusão na Política de Investimento
Responsável*, categoria de produto SFDR artigo 8.&ordm;. É provável que o
desempenho do Compartimento seja bastante semelhante ao padrão de referência,
embora o Gestor de Investimento disponha de discricionariedade para se desviar dos
títulos e ponderações do padrão de referência.

Definições dos termos utilizados

Obrigações, obrigações de alto rendimento Valores mobiliários que representam uma
obrigação de reembolsar uma dívida, bem como o pagamento de juros. As obrigações
de alto rendimento normalmente pagam taxas de juro mais altas, mas apresentam
uma menor probabilidade de efetuarem todos os pagamentos programados.
Obrigações convertíveis Obrigações que oferecem ao titular a opção de receber o
pagamento do capital em dívida num número previamente determinado de ações da
empresa.
Derivados Instrumentos financeiros cujo valor está associado a uma ou várias taxas,
índices, cotações de ações ou outros valores.
Produtos estruturados Valores mobiliários semelhantes a derivados, mas com
características de risco ou desempenho definidas.

Características da Categoria de Ações

Concebido para investidores que compreendem os riscos do Compartimento e
pretendem investir por um prazo igual ou superior a 3 anos. Esta é uma categoria de
ações de distribuição, o que significa que visa o pagamento de rendimentos ao
titular. É também uma categoria de ações com cobertura, o que significa que foi
concebida para reduzir, mas não eliminar, o risco cambial entre a divisa do
compartimento e a divisa da Categoria de Ações. As ordens de compra, troca ou
resgate de ações são processadas normalmente em qualquer dia que seja um dia útil
em Luxemburgo.

Perfil de risco e de remuneração
Risco mais baixo Risco mais elevado

1 2 3 4 5 6 7

Remuneração normalmente mais
baixa

Remuneração normalmente mais alta

A Categoria de Ações é atribuída a esta categoria de risco em função das oscilações
de preços resultantes da respetiva moeda e da natureza dos investimentos e
estratégia do Compartimento. A categoria de risco indicada baseia-se em dados
históricos e pode não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro da
Categoria de Ações. A categoria de risco indicada não é um objetivo e pode alterar ao
longo do tempo. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento
isento de risco. O Compartimento não oferece garantia de capital nem medidas de
proteção dos ativos.
O Compartimento pode ficar exposto a riscos significativos, que não são refletidos de
forma adequada pelo indicador sintético do risco e que podem afetar o seu
desempenho:

- Risco de derivados financeiros: a alavancagem resultante dos derivados aumenta
as perdas em determinadas condições de mercado.

- Risco de liquidez: mercados com volumes baixos criam dificuldades em valorizar
e/ou transacionar alguns ativos.

- Risco de contraparte: ocorrem perdas se uma contraparte não cumprir as suas
obrigações relacionadas com contratos, como derivados OTC.

- Risco de crédito: podem ocorrer perdas súbitas se os emitentes de títulos de dívida
não cumprirem as suas obrigações de pagamento.

- Os investimentos de Conversão Contingente ("CoCo") podem causar perdas se
fatores desencadeadores motivados pela regulamentação ou por emitentes
provocarem uma perda total do investimento ou a conversão em capital de
participação.

- Risco operacional: perdas decorrentes de erro humano, falhas no sistema,
valorização e guarda incorretas dos ativos.

- Risco de sustentabilidade: Os acontecimentos ou condições de risco relacionados
com ASG podem ter um impacto negativo importante no valor do investimento,
caso ocorram.

Estão disponíveis informações suplementares no prospeto.
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Encargos
Os encargos pagos são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do
Compartimento, nomeadamente os custos de comercialização e distribuição. Estes
encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.
Os encargos de subscrição, troca e resgate indicados correspondem a montantes
máximos. Em alguns casos o investidor poderá pagar menos. Poderá informar-se
junto do seu consultor financeiro ou distribuidor do fundo.
O montante de encargos correntes indicado baseia-se nas despesas do período findo
a 25 fevereiro 2022. Este montante pode variar de ano para ano. Não inclui
comissões de desempenho nem custos de negociação das carteiras, exceto no caso
de encargos de subscrição/resgate pagos pelo Compartimento ao comprar ou vender
unidades/ações de outro organismo de investimento coletivo.
Para mais informações sobre encargos, consulte a secção “Encargos do Fundo” do
prospeto do fundo, disponível em assetmanagement.pictet

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargos de subscrição (a favor do distribuidor) Até 3.00%

Encargos de resgate (a favor do distribuidor) Até 1.00%

Encargos de conversão (a favor do distribuidor) Até 2.00%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu capital antes de ser investido e antes de serem
pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos retirados da Categoria de Ações ao longo de um ano

Encargos correntes 0.97%

Encargos retirados da Categoria de Ações em certas condições especiais

Comissão de
desempenho

Sem comissão de desempenho

Resultados anteriores
Esta Categoria de Ações foi lançada em 08 março 2011 (Compartimento em 06
novembro 2009). Os resultados anteriores não constituem um indicador dos
resultados futuros. O gráfico mostra o desempenho da Categoria de Ações após o
pagamento de todas as comissões, incluindo os custos de negociação das carteiras,
face ao desempenho histórico do(s) padrão(ões) de referência abaixo indicado(s). Os
resultados anteriores foram calculados em EUR.
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ÍNDICE ATUAL: ICE DEVELOPED MARKETS HY ESG TILT HEDGED TO EUR VáLIDO DESDE 24 FEVEREIRO
2022
BLOOMBERG US HIGH YIELD 2% CAPPED HEDGED TO EUR VáLIDO DESDE 08 MARçO 2011 ATé 24
FEVEREIRO 2022

O Compartimento é gerido ativamente e não tenciona acompanhar o ICE Developed Markets HY
ESG Tilt Hedged to EUR.

Informações práticas

- Banco depositário: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.

- O prospeto do Fundo, os relatórios anual e semestral mais recentes e outras
informações sobre o Fundo estão disponíveis gratuitamente, em inglês, na sede
social do Fundo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- Os preços de ações mais recentes e outras informações práticas podem ser obtidos
junto da sede social do Fundo.

- A legislação fiscal do Grão-Ducado do Luxemburgo pode ter impacto na situação
fiscal pessoal do investidor.

- O Fundo pode ser responsabilizado 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 documento diz respeito a uma categoria de um dos Compartimentos do
Fundo, enquanto o prospeto e os relatórios periódicos dizem respeito à totalidade
do Fundo.

- Os ativos e passivos dos diferentes Compartimentos do Fundo estão separados.
Consequentemente, os direitos dos investidores e credores relativamente a
qualquer Compartimento estão limitados aos ativos do Compartimento.

- Desde que satisfaçam as condições de acesso, os investidores têm direito a trocar
as suas ações por ações de outra categoria deste Compartimento ou de outro
Compartimento do Fundo. Informações adicionais sobre como exercer este direito
podem ser obtidas junto da sede social do Fundo.

- Informações mais detalhadas sobre a política de remuneração em vigor, entre as
quais a descrição da forma de cálculo da remuneração e dos benefícios, os
responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo, se for o
caso, a composição da comissão de remunerações, estão disponíveis em https://
www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure sendo
disponibilizada na sede social da Sociedade Gestora, mediante pedido, uma cópia
em papel.

- A Política de Investimento Responsável está disponível em * https://
www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-
asset-management/responsible-investment-policy.pdf

O Fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se sob a supervisão da Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 21 março 2022.
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