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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
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.

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund (o "Fundo")
um subfundo do Mirae Asset Global Discovery Fund

Classe I – Capitalização: EUR
Cobertura
ISIN: LU1381421244

A sociedade gestora independente deste subfundo é a FundRock Management
Company S.A.
Objectivos e política de investimento
Objetivo - O Fundo procura alcançar crescimento de capital a longo prazo,
investindo, principalmente, em ações e títulos associados a ações de
empresas que se espera que beneficiem do crescimento das atividades de
consumo na região da Ásia exceto Japão ou de empresas cotadas ou que
tenham parte significativa das suas atividades nesta região.
O Fundo pode investir em Acções China A através do Stock Connect, um
programa desenvolvido com o objectivo de proporcionar um acesso mútuo
ao mercado de acções entre Hong-Kong e a China.
Perfil do investidor - O Fundo foi concebido para investidores que
procurem crescimento de capital a longo prazo a partir de uma carteira
com gestão ativa.

Subscrição/Resgate/Conversão - Os investidores podem comprar, vender
e trocar ações no Fundo em qualquer dia que seja um dia útil no
Luxemburgo.
Dividendos - Não serão declarados nem pagos dividendos aos
subscritores desta classe de ações.
(Consulte o prospeto do Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund
para uma informação mais detalhada sobre os objetivos e a política de
investimento.)
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A categoria tem por base dados sintéticos e movimentos de preços na
classe de ações (volatilidade) e pode não ser um indicador fiável do risco
futuro. Não se garante que a categoria de risco se mantenha inalterada,
podendo mudar ao longo do tempo.
O facto de uma classe de ações ter a notação de risco mais baixa não
significa que se trate de um investimento isento de risco.
Esta classe de ações está na categoria 6, dado que investe em ações e
títulos associados a ações cujo preço pode variar significativamente de dia
para dia devido a uma série de fatores.
Os investimentos realizados através do programa Stock Connect podem
estar sujeitos a riscos adicionais, incluindo de liquidez, operacional, de
compensação, de liquidação, de suspensão do mercado, de custódia e de
limitação de quota.
O Fundo não tem quaisquer garantias e o valor dos investimentos tanto
pode subir como descer. O investidor pode não receber de volta o
montante de dinheiro inicialmente investido. Além disso, o Fundo pode
estar sujeito aos riscos seguintes:
Risco de mercado - O Fundo investe em ações ou em títulos associados a
ações e estes tanto podem subir como cair devido a uma série de fatores
que afetem as empresas individualmente e os mercados acionistas locais
ou globais.

Risco de mercado emergente - O investimento nos mercados emergentes
pressupõe um risco mais elevado (por exemplo, maiores flutuações de
preços) do que num mercado desenvolvido. Alguns dos investimentos
podem estar sujeitos a uma baixa liquidez, tornando-os difíceis de
comprar ou vender a curto prazo.
Risco operacional - A impossibilidade de efetuar aquisições ou alienações
de títulos atempadamente devido a questões administrativas/de liquidação
pode resultar numa perda de potenciais ganhos ou em perdas
indesejáveis para o Fundo.
Risco cambial - As alterações nas taxas de câmbio podem afetar
adversamente o valor dos investimentos mantidos no Fundo. Os
acionistas que invistam numa moeda que não seja a moeda base do
Fundo devem estar cientes de que as flutuações nas taxas de câmbio
podem afetar o valor dos seus investimentos.
Risco da classe de ações com cobertura cambial - As transações de
cobertura visam reduzir, tanto quanto possível, o risco cambial para os
investidores. Não obstante, nada garante que as estratégias de cobertura
sejam um êxito total e nenhuma estratégia de cobertura pode eliminar o
risco cambial na íntegra.
Risco específico ao setor - O Fundo mantém uma carteira concentrada,
focada num tema de consumo e pode ser mais volátil do que uma carteira
diversificada.
Risco regional - O Fundo investe principalmente em países da região da
Ásia exceto Japão e tende a ser mais volátil do que os fundos globais.
Risco de investimento estrangeiro - Alguns países da região da Ásia
podem proibir ou impor restrições a investimentos por investidores
estrangeiros e estas restrições podem ser alteradas posteriormente.
(Consulte a secção "Risk Factors" do prospeto para uma descrição mais
pormenorizada dos riscos associados ao Fundo.)
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Encargos
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento

Estas comissões são utilizadas para pagar os custos de gestão do
Fundo, incluindo os custos da sua comercialização e distribuição.

Encargos de subscrição

Em geral, reduzem o crescimento do seu investimento.

Encargos de resgate
Encargo de troca

Até 1,00%
Até 1,00%

Os encargos únicos indicados são valores máximos. Nalguns casos,
poderá pagar menos. Pode encontrar os encargos reais junto do seu
consultor financeiro.

1,00%

Este é o máximo que poderá ser deduzido do seu dinheiro antes de
ser investido e antes de os proveitos do seu investimento serem
pagos.
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
1,16%
Encargos correntes
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho

Uma prática excessiva de negociação por parte de um investidor
incorrerá numa comissão de 4%.
O encargo corrente indicado é uma estimativa e exclui os custos das
transações da carteira. Este valor pode variar de ano para ano. O
relatório anual do OICVM relativo a cada exercício financeiro incluirá
informações detalhadas sobre os encargos exatos cobrados.
(Consulte a secção "Fees, Charges and Expenses" do prospeto
para uma descrição mais detalhada dos encargos.)
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Informações práticas
A moeda base do Fundo é o USD.
A Entidade Depositária é o Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
O Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund é um subfundo do
Mirae Asset Global Discovery Fund. Os ativos deste Fundo são
segregados de outros subfundos do OICVM.
Mais informações sobre o OICVM, cópias do prospeto e os relatórios
anuais e semestrais respetivos podem ser obtidos, gratuitamente, em
inglês, junto do agente administrativo, o Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch, 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange,
Luxemburgo ou consultando a página
http://investments.miraeasset.eu/literature/kiid.
Os últimos preços das ações estão disponíveis junto do agente
administrativo durante o horário de expediente dos dias úteis e serão
publicados diariamente em http://www.miraeasset.com.
Pode trocar as suas ações por ações de outro subfundo do
OICVM. Poderá aplicar-se uma comissão. Consulte a secção
"Conversion of Shares" no prospeto para mais informações sobre
como trocar ações.

O Fundo está sujeito às leis e regulamentos fiscais do Luxemburgo.
Dependendo do seu país de residência, isto poderá ter impacto na sua
situação fiscal pessoal. Para mais informações, contacte o seu
consultor.
O Mirae Asset Global Discovery Fund 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 OICVM.
A sociedade gestora instituiu e aplica uma política de remuneração em
conformidade com os princípios da Diretiva OICVM V e quaisquer
outras disposições legais e regulamentares associadas. Os detalhes da
política de remuneração atualizada, incluindo, sem caráter exaustivo,
uma descrição do modo como a remuneração e os benefícios são
calculados, a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da
remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da comissão de
remunerações estão disponíveis em:
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, sendo facultada
gratuitamente uma cópia em papel, mediante pedido, na sede social da
sociedade gestora.

Este Fundo está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
A FundRock Management Company S.A. está autorizada em Luxemburgo e é regulada por CSSF.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 11 fevereiro 2019.
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