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.

Insight Broad Opportunities Fund: Class A1 US Dollar Shares
Um compartimento da Absolute Insight Funds plc
Este Fundo é gerido pela Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BG04D480

Objectivos e política de investimento
O Fundo visa proporcionar uma rentabilidade positiva e interessante,
incluindo rendimentos e mais-valias em capital no longo prazo (pelo
menos cinco anos). O Fundo comparará o seu desempenho com a taxa
de referência SONIA (composta a 90 dias). Além disso, o Fundo procura
gerar rendimentos equivalentes à taxa de referência SONIA (composta a
90 dias) + 4,5%, sem comissões, numa base anualizada de cinco anos
consecutivos. Para fins de prestação de contas sobre o desempenho, a
categoria de ações é avaliada com base no equivalente cambial que é a
taxa SOFR (composta a 90 dias).
O Fundo procura alcançar o seu objectivo através da exposição a uma
gama alargada de diferentes tipos de activos, incluindo acções,
obrigações e activos reais, como imobiliário, infraestruturas e
mercadorias de base. Na medida em que seja permitido, o Fundo pode
obter esta exposição directamente através de outros organismos de
investimento colectivo ou através da utilização de instrumentos
derivados adequados. Os fundos subjacentes, incluindo os fundos
transaccionados em bolsa (ETF), são seleccionados com base em
avaliações que incluem liquidez, custos de negociação e representação
da exposição ao índice subjacente.
Importa referir que:
• o Fundo investe à escala global.
• o investimento do Fundo em obrigações abrange sobretudo obrigações
de elevado rendimento ("high yield") e com grau de investimento
("investment grade") emitidas por governos e empresas. As obrigações
de elevado rendimento comportam geralmente um risco maior do que as
obrigações com grau de investimento, mas em contrapartida também
oferecem um rendimento superior.
O Fundo investirá também em activos líquidos e outros activos quase
líquidos (incluindo instrumentos do mercado monetário), podendo esses
investimentos ser ocasionalmente significativos.

O Fundo tem uma gestão activa, o que significa que o Gestor de
Investimentos dispõe de uma grande liberdade de escolha no que diz
respeito aos investimentos que efectua para o Fundo.
O Gestor de Investimentos investirá normalmente de forma diversificada
numa gama alargada de categorias de activos, conforme acima descrito.
Procurará gerar retornos e também reduzir o risco de perdas através de
uma variação activa da combinação das categorias de activos em que
investe à medida que as suas opiniões sobre as respectivas
características de risco/remuneração forem mudando com o tempo.
Procurará igualmente exprimir opiniões relativas (por exemplo, que
favoreçam um mercado ou índice relativamente a outro) e tomar
posições sobre a volatilidade (ou taxa de variação) dos índices. As suas
opiniões são tipicamente impulsionadas, quer por factores
macroeconómicos, quer por opiniões de natureza táctica de mais curto
prazo sobre os mercados.
O Gestor de Investimentos utilizará uma grande variedade de
instrumentos derivados, normalmente quando considerar que estes são
mais eficazes para investir numa determinada categoria de activos ou
para ajustar a exposição à mesma.
O sucesso destas estratégias dependerá da exactidão das opiniões do
Gestor de Investimentos.
Este fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam
retirar o seu dinheiro no prazo de cinco anos.
As Class A1 US Dollar Shares não distribuem dividendos. Todos os
rendimentos obtidos são mantidos no Fundo e reflectidos no valor da
categoria de acções.
As acções podem ser adquiridas e vendidas de novo ao Fundo em
qualquer dia útil na Irlanda.
Para informações mais pormenorizadas, consulte a secção "Objectivos e
Políticas de Investimento" do Prospecto e do Suplemento do Fundo.
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Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável para
o futuro.
 A categoria de risco indicada não é garantida e pode mudar com o
tempo.
 A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento
isento de risco.
O Fundo está classificado na categoria de risco e de remuneração 5, pois
pode investir em acções, obrigações, imóveis e mercadorias de base,
que costumam ter um grau de volatilidade superior ao do numerário.
O valor dos investimentos e de quaisquer rendimentos daí obtidos está
sujeito a flutuações e não é garantido (tal pode dever-se em parte a
flutuações cambiais). Os investidores podem não recuperar a totalidade

do montante investido. O Fundo está igualmente exposto aos riscos
seguintes, que não são levados em consideração no cálculo do indicador
de risco e de remuneração.
O Fundo poderá utilizar instrumentos derivados para fins de
investimento. Os instrumentos derivados são voláteis por natureza e
uma ligeira variação no preço do investimento subjacente pode ter um
impacto significativo no preço do Fundo. Embora não se pretenda com a
utilização de instrumentos derivados causar variações mais significativas
e frequentes no preço do Fundo, nem aumentar o seu perfil de risco, o
Fundo poderá ficar exposto a riscos e custos acrescidos.
O Fundo poderá investir em instrumentos difíceis de vender em períodos
de tensão nos mercados.
O Fundo pode investir indirectamente em activos imobiliários, os quais,
por natureza, têm menor liquidez e são mais difíceis de vender do que
outros activos. A avaliação dos bens imobiliários fundamenta-se mais na
opinião do avaliador do que em factos.
O Fundo poderá manter mais de 35% do seu valor líquido de inventário
em títulos emitidos por um único emitente soberano. O valor do Fundo
poderá ser consideravelmente afectado se um ou vários desses
emitentes não cumprirem as suas obrigações ou sofrerem uma descida
da sua notação financeira.
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Encargos
Os encargos pagos pelos investidores são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização
e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.
Contacte-nos ou o seu consultor financeiro para obter mais
informações acerca dos encargos de subscrição específicos
aplicáveis.
O montante de encargos correntes indicado baseia-se nas despesas
do exercício do ano anterior encerrado em 31 outubro 2021. Os
encargos correntes podem variar de ano para ano.
Este valor não inclui custos de negociação da carteira (excepto
eventuais encargos de subscrição e de resgate aplicáveis a
investimentos noutros organismos de investimento colectivo).
Para mais informações sobre os encargos, consulte a secção
"Comissões/Encargos e Despesas" do Prospecto e do Suplemento do
Fundo.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento
Encargos de subscrição

5,00 %

Encargos de resgate

Sem encargos

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

1,71 %

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho

Sem encargos
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Os resultados anteriores não constituem um indicador de resultados
futuros.
O Fundo foi lançado em 7 setembro 2009. A categoria de ações foi
lançada em 6 de março de 2020.
O objetivo de rendimento a partir de 1 de outubro de 2021
corresponde à taxa SOFR (composta a 90 dias) +4,5%.
O objetivo de rendimento anterior a 1 de outubro de 2021
corresponde ao objetivo de rendimento anterior da taxa US Libid a 3
meses +4,5%.
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Informações práticas










O depositário do Fundo é o State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
O Fundo está sujeito à legislação fiscal irlandesa. Isso poderá ter impacto no seu investimento. Para mais informações, contacte o seu consultor
financeiro.
A Absolute Insight Funds plc pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam
susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospecto do Fundo.
Os investidores têm o direito de mudar de uma categoria de acções para outra, quer pertençam ao Fundo ou a outro compartimento do
agrupamento, desde que cumpram todos os critérios aplicáveis a essa categoria de acções enunciados no Prospeto. A mudança não está sujeita
a encargos mas, dependendo da categoria de acções de destino, poderão aplicar-se os encargos de subscrição mencionados na secção
«Encargos» mais acima.
A Absolute Insight Funds plc é uma sociedade de investimento com estrutura de agrupamento (tipo "umbrella"). Os activos do Fundo estão
separados dos activos dos outros compartimentos da Absolute Insight Funds plc. Para mais informações sobre a estrutura de agrupamento e o
Fundo, consulte a secção "Informações importantes" do Prospecto.
O Prospecto e os relatórios periódicos são publicados em nome de Absolute Insight Funds plc e podem ser obtidos gratuitamente em
www.insightinvestment.com. Os exemplares do Prospecto estão disponíveis em inglês e em alguns outros idiomas. Os exemplares dos relatórios
periódicos estão disponíveis unicamente em inglês.
Os detalhes da política de remuneração da Insight Investment Management (Europe) Limited estão disponíveis em www.insightinvestment.com,
sendo também facultada gratuitamente uma cópia em papel, mediante pedido.
Poderá encontrar outras informações práticas no Prospecto. O preço das acções pode ser consultado em www.insightinvestment.com.

O Fundo está autorizado na Irlanda e encontra-se regulamentado pelo Central Bank of Ireland. A Insight Investment Management (Europe) Limited está
autorizada na Irlanda e encontra-se regulamentada pelo Central Bank of Ireland.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 11 fevereiro 2022.
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