
Informações fundamentais destinadas aos investidores
Este documento fornece-lhe as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este
Fundo. Não se trata de material promocional. A informação é exigida por lei para o ajudar a
compreender a natureza e os riscos de investir neste Fundo. Aconselhamos a sua leitura para que possa
tomar uma decisão informada sobre se deve ou não investir.

The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
(o «Fundo»), um subfundo do Jupiter Global Fund (a «Sociedade»)
Class L USD Acc HSC (ISIN - LU1314348803)

A sociedade gestora é a Jupiter Asset Management International S.A. (a «Sociedade Gestora»).

Objectivos e política de investimento
O objectivo do Fundo é atingir a valorização do capital a longo prazo.
O Fundo investirá pelo menos 70% do seu valor numa carteira global constituída por:
(i) acções e títulos indexados a acções que podem ser emitidos por emitentes
localizados em qualquer país e que, na opinião do Gestor de Investimentos,
impulsionem ou beneficiem (ou tenham potencial para impulsionar ou beneficiar) da
inovação na área financeira, incluindo, entre outros, a tecnologia de pagamentos, os
serviços financeiros digitais, a banca móvel e a tecnologia "blockchain" (protocolo
deconfiança), e (ii) instrumentos derivados financeiros. O Fundo não investirá em
criptomoedas, podendo contudo investir em empresas que prestam serviços
relacionados com criptomoedas.
Informação sobre o padrão de referência

MSCI All Countries World Index Financials with net dividends re-invested

O Fundo tem gestão ativa e usa o padrão de referência apenas para fins de comparação
com o desempenho do índice. Isto significa que o Gestor de Investimento toma
decisões de investimento com a intenção de alcançar o objetivo de investimento do
Fundo sem referência a um padrão de referência. O Gestor de Investimento não está
limitado por nenhum padrão de referência na definição do posicionamento da
carteira.
O Fundo pode utilizar instrumentos derivados para fins de investimento. Os derivados
permitem que o Gestor de Investimentos registe as alterações no preço de um item,
por exemplo, uma acção de uma empresa, sem o deter efectivamente. Os derivados
poderão ser utilizados para criar uma exposição a uma série de categorias de activos
diferentes, incluindo acções de empresas, índices financeiros, mercadorias e taxas de
câmbio. O Fundo também poderá utilizar derivados para efeitos de cobertura de
riscos.
Os rendimentos gerados por esta categoria de ações serão capitalizados (isto é,
reinvestidos automaticamente e refletidos no preço das ações).
Esta categoria de ações com cobertura (HSC) utilizará técnicas de cobertura do risco

cambial para reduzir o impacto nos resultados, tanto negativo como positivo, causado
pelas flutuações das taxas de câmbio em relação à divisa principal do Fundo.
Os investidores podem comprar e vender acções em qualquer dia útil. As instruções
de compra ou venda de acções recebidas até às 13h00 (hora do Luxemburgo) de
qualquer dia útil serão executadas no próprio dia. As instruções de compra ou venda
de acções recebidas após as 13h00 (hora do Luxemburgo) serão executadas no dia
útil seguinte.

Perfil de risco e de remuneração
O quadro Indicador de Risco e de Remuneração mostra a classificação do Fundo em
termos de potencial risco e remuneração. Quanto mais alta a classificação, maior o
potencial de remuneração, mas maior o risco de perda de dinheiro. Baseia-se em
dados passados, pode mudar ao longo do tempo e pode não ser um indicador fiável
do perfil de risco futuro do Fundo. A área sombreada do quadro abaixo mostra a
classificação do Fundo no Indicador de Risco e de Remuneração.

Remunerações normalmente mais
baixas,

Remunerações normalmente mais
altas,

risco mais baixo risco mais alto

1 2 3 4 5 6 7

1 A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento «isento de
risco».

1 O Fundo encontra-se nesta categoria devido à natureza dos seus investimentos e
aos anteriores níveis de volatilidade (das subidas e descidas do valor do Fundo).

1 Os movimentos do mercado e das taxas de câmbio podem resultar tanto na
descida como na subida do valor de um investimento, existindo a possibilidade
de um retorno inferior ao valor originalmente investido, mesmo que a categoria
de acções tenha cobertura face à divisa principal do Fundo.

1 O Fundo recorre a derivados para efeitos de investimento que, em determinadas
condições de mercado, poderão causar uma descida significativa no valor do
Fundo. Os investimentos em instrumentos financeiros derivados podem introduzir
riscos associados à alavancagem que podem potenciar os ganhos ou as perdas do
Fundo.

1 Existe o risco de uma empresa prestadora de serviços, tais como a guarda dos
activos, ou a atuar na qualidade de contraparte para derivados se tornar
insolvente, o que poderá provocar perdas para o Fundo.

1 A alavancagem é um método utilizado para aumentar a exposição da carteira aos
mercados financeiros através da utilização de empréstimos ou derivados. A
alavancagem pode provocar variações acentuadas e repentinas no valor da
carteira.

1 O Fundo investe num setor de mercado específico, podendo o seu valor estar
sujeito a períodos de grande volatilidade, com descidas e subidas abrutas em
curtos períodos de tempo.
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Encargos
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargos de subscrição 5.00%

Encargos de resgate 0.00%

Estes são os encargos máximos que podem ser retirados ao capital antes de este ser
investido e antes do pagamento do produto da venda do seu investimento. Em alguns
casos, poderá pagar menos, pelo que deverá falar com o seu consultor financeiro
sobre isso.

Encargos retirados do Fundo durante um ano

Encargos correntes 1.76%

Encargos retirados do Fundo em condições específicas

Comissão de desempenho  NENHUMA

1 Os encargos pagos por um investidor são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do Fundo, nomeadamente, os custos de comercialização e
distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu
investimento.

1 Os encargos de subscrição e de resgate apresentados são valores máximos.
1 O valor relativo aos encargos correntes baseia-se nos encargos anuais indicados

em detalhe no prospeto. Se o Fundo investir noutros fundos subjacentes, nos quais
se poderão incluir fundos fechados como trusts de investimento, o valor relativo
aos encargos correntes inclui os encargos correntes desses fundos e, por isso,
variará de ano para ano. O valor relativo aos encargos correntes exclui os custos
de negociação da carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição/resgate
pago pelo Fundo ao comprar ou vender ações noutro organismo de investimento
coletivo.

1 Às conversões entre categorias do mesmo subfundo, e de um subfundo noutro
subfundo, poderá ser aplicada uma comissão de conversão até 1.00 % do
montante bruto a converter.

1 Poderá consultar informações mais detalhadas sobre os encargos na secção
«Informações Gerais» do Prospeto da Sociedade.

Resultados anteriores

Fonte: Jupiter/Factset SPAR 2021
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%

1 Deve ter presente que os resultados anteriores não constituem necessariamente
uma orientação para o futuro.

1 Data de lançamento do Fundo: 02/11/2006
1 Data de lançamento da categoria de ações/unidades de participação: 08/12/2015
1 Os resultados são calculados em USD. Não está disponível nenhum índice que

permita uma comparação de desempenho útil para esta categoria de ações com
cobertura.

1 Este gráfico apresenta os resultados anteriores do Fundo ao longo dos últimos dez
anos civis completos. Se o Fundo tiver sido lançado há menos de dez anos, são
apresentados os resultados desde a data de lançamento. Esta ilustração dos
resultados foi calculada após dedução dos encargos correntes (incluindo
comissões de desempenho, se for caso disso), mas não tem em conta as comissões
e os custos incorridos com a emissão e o resgate de acções. O desempenho é
apresentado na moeda base da respetiva categoria de ações. A política de
investimento do Fundo foi alterada com efeitos a partir de 3 de dezembro de 2018.
Por conseguinte, os resultados anteriores a essa data poderão não ser
representativos da actual política de investimento.

Informações práticas
1 O depositário da Sociedade é o Citibank Europe plc, Sucursal do Luxemburgo.
1 Para mais informações sobre a Sociedade, todos os subfundos disponíveis na Sociedade e as categorias de ações, consulte www.jupiteram.com. Os investidores poderão

obter o Prospeto, os estatutos e o mais recente relatório e contas anual (30 de setembro) e semestral (31 de março) junto do agente de transferência, Citibank Europe plc,
Sucursal do Luxemburgo, por telefone: +352 451414328; fax: + 352 45 14 14 860; ou correio eletrónico: citiluxta.jupiter@citi.com.

1 Estes documentos estão disponíveis gratuitamente, apenas em língua inglesa e francesa.
1 Os preços das ações podem ser consultados em www.jupiteram.com e estão disponíveis na sede social da Sociedade. A Sociedade apenas pode ser responsabilizada com

base nas declarações constantes do presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto.
Este documento com as informações fundamentais destinadas aos investidores (IFI) descreve uma categoria de ações de um subfundo na Sociedade. O Prospeto e os
relatórios e contas periódicos são preparados para o conjunto da Sociedade. Os ativos e passivos de cada subfundo da Sociedade estão separados nos termos da lei.

1 Os investidores têm o direito de converter as Ações de uma Categoria de um subfundo em Ações de outra Categoria do mesmo subfundo ou em Ações de outro subfundo,
desde que satisfaçam os requisitos mínimos de investimento definidos no Prospeto. No Prospeto encontrará uma explicação sobre a forma como pode exercer esses direitos.

1 O regime fiscal aplicável à Sociedade pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor porque a Sociedade está sujeita às regras e regulamentos do Luxemburgo.
1 A Jupiter aplica uma política de remunerações a nível do Grupo, fiscalizada por um Comité de Remunerações independente. Para mais informações sobre esta política,

incluindo uma visão geral das componentes das remunerações e dos processos de governação associados, visite o nosso sítio Web em:
https://www.jupiteram.com/corporate/Governance/Risk-management. Poderá obter um exemplar gratuito em papel destes documentos sobre remunerações mediante
pedido dirigido ao administrador.

O Fundo está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). A Sociedade
Gestora está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). Estas informações
fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 14/07/2022. Página 2 de 2.


