Informações fundamentais
Este documento presta
fundamentais destinadas aos investidores sobre este Fundo. Não se trata de
destinadas
aosinformações
investidores
material promocional. A informação é exigida por lei para ajudá-lo(a) a compreender a natureza e os riscos de se
investir neste Fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada sobre se
pretende investir.

,
Eleva Absolute Return Europe
Fund - Class I (EUR) acc.
(ISIN:LU1331972494) Eleva Absolute Return Europe Fund (o “Fundo”), é um subfundo da Eleva UCITS Fund (a “Empresa”)
Lemanik Asset Management S.A. é a sociedade gestora (a “Sociedade Gestora”) para a Empresa.

Objetivos e política de investimento


O Fundo destina-se a obter um retorno absoluto positivo a
médio prazo, através de crescimento de capital, investindo
Sel f Managed
principalmente
em ações e títulos relacionados com ações
europeus, num prazo longo e curto.
O Fundo procurará alcançar o objetivo de inves timento
através de uma estratégia de investimento direcional
longo/curto. Utilizando esta estratégia, o fundo irá assumir e
investir em exposições curtas e longas (através de IDE),
principalmente a títulos relacionados com ações cotados (que
podem incluir, sem limitações, títulos convertíveis em ações)
e warrants de emitentes de qualquer mecanismo de
capitalização de mercado.
O Fundo não investirá mais de 10% dos seus ativos em ações
ou títulos relacionados com ações da Rússia ou Turquia.
O Fundo não é gerido com referência a um índice de
referência.
O Fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados
(instrumentos cujos preços dependem de um ou mais ativos
subjacentes “IDE”), a fim de reduzir a possibilidade de perdas
financeiras ou para obter ganhos mais elevados.
O Fundo pode entrar em operações de empréstimo de
títulos.














A venda de ações do Fundo pode ser realizada em
qualquer dia útil.
A Classe de Ações não pretende distribuir dividendos.
Todos os rendimentos resultantes de investimentos do
Fundo são reinvestidos e refletidos no valor desta Classe
de Ações.
Recomendação: este Fundo pode não ser adequado para
investidores que planeiem retirar o seu dinheiro no
prazo de cinco anos.

Perfil de risco e de remuneração
Remuneração potencialmente
Remuneração potencialmente baixa
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A categoria mais baixa não significa que os investimentos sejam
isentos de risco.
O perfil de risco e remuneração apresentado não é garantido e poderá
mudar ao longo do tempo.
Dado que os dados de desempenho deste Fundo são inferiores a cinco
anos, baseia-se na simulação de volatilidade e não é uma orientação
do risco e categoria de remuneração futuros do Fundo.
Este fundo está classificado como 4 devido à pouca volatilidade
apresentada pelo seu valor histórico simulado. No entanto, devido à
natureza dos seus investimentos, está exposto aos riscos abaixo
indicados.
Não se pode garantir que o Fundo terá êxito em alcançar o seu
objetivo de gerar retornos absolutos.

Estratégia Direcional Longa/Curta:na prossecução de uma estratégia
direcional longa/curta, o Gestor de Investimento tenderá a ter um
sentimento de mercado, expondo o Subfundo à volatilidade e às
flutuações do mercado de ações.
Risco de Contraparte: A insolvência das instituições prestadoras de
serviços como de guarda de ativos ou de atuação como contraparte
para derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perda
financeira.
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Os riscos seguintes podem não ser completamente captados pelo indicador de
risco e remuneração:





elevada






Risco Cambial: Uma vez que o Fundo investe em títulos
denominados em várias moedas diferentes, os movimentos das
taxas de câmbio podem, quando não são cobertas, causar uma
subida ou descida do valor dos investimentos.
Risco associado a Instrumentos Derivados: Os valores dos
derivados podem subir e descer a uma taxa mais elevada do que
os das ações e dos instrumentos de dívida. As perdas podem ser
superiores ao investimento inicial. Este risco é minimizado através
de uma seleção variada de instrumentos não derivados.
Risco Acionista: Risco de depreciação dos investimentos devido à
dinâmica do mercado de ações.
Risco de Mercado: Os ativos do Fundo podem diminuir devido a
atos soberanos ou a alterações políticas, que também podem
influenciar a livre transação de moedas. Além disso, podem
ocorrer riscos devido a possibilidades de informações restritas,
para além de uma supervisão e controlo menos rigorosos de
determinados mercados. O desempenho desses mercados pode
estar sujeito a uma volatilidade significativa.

Risco de Posição Curta Sintética:uma posição curta sintética de
um título envolve o risco de um aumento ilimitado do preço de
mercado do título, que poderia resultar numa incapacidade de
cobrir a posição curta e, consequentemente, numa perda
teoricamente ilimitada. As posições curtas sintéticas podem
igualmente sujeitar um Subfundo ao risco de alavancagem. Não
existe qualquer garantia de que os títulos necessários para cobrir
uma posição curta estarão disponíveis para compra.
O prospeto da Empresa apresenta uma descrição completa dos fatores de
risco no “Risk Factors Annex”.

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

3,00%
Nenhum

A percentagem indicada é o valor máximo que pode ser retirado ao seu
capital antes de ser investido e antes de lhe serem distribuídos os
rendimentos do seu investimento
Encargo corrente
1,24%
Encargos retirados pelo fundo em determinadas condições específicas
Comissão de
desempenho

20,00% de qualquer excesso de retorno que o
Valor Patrimonial Líquido obtém acima da
Fasquia Elevada.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Os encargos que paga são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do Fundo, incluindo as despesas de comercialização e
distribuição. Estes encargos reduzem o potencial crescimento do seu
investimento.
Os encargos de subscrição e resgate indicados são montantes máximos.
Em alguns casos, poderá pagar menos. Consulte o seu consultor
financeiro ou o distribuidor para informação sobre os encargos efetivos.
Osencargos correntessão baseados nas despesas para o ano que termina
em dezembro de 2018.
Este valor pode variar de ano para ano. Exclui:
 Comissões de desempenho.
 Os custos de negociação da carteira, exceto no caso de um
encargo de subscrição/resgate pago pelo Fundo na compra ou
venda de unidades de outro organismo de investimento
coletivo.
Para mais informações sobre encargos, consulte a secção “Fees and
Expenses” do Prospeto.

Resultados anteriores
Nenhum

Os dados são insuficientes para fornecer uma indicação útil acerca dos resultados anteriores aos investidores






Note-se que o desempenho passado não é um indicador fiável
dos resultados futuros.
O desempenho passado é calculado em Euro.



O impacto dos encargos e comissões no desempenho
passado foi incluído mas os encargos de subscrição foram
excluídos.
O Fundo foi lançado em 30 de dezembro de 2015. A classe
entrou em atividade em 10 de janeiro de 2018.

Informações práticas








Estas informações fundamentais destinadas aos
investidores são específicas para esta Classe de Ações.
Encontram-se disponíveis outras Classes de Ações para
este Fundo, conforme descrito no prospeto da Empresa.
Depositário: Os ativos do Fundo são mantidos com a
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. e são
segregados dos ativos de outros subfundos da Empresa. Os
ativos do Fundo não podem ser utilizados para pagar as
dívidas de outros subfundos da Empresa.
Mais informações e preços: Mais informações sobre a
Empresa (incluindo o Prospeto atual e o último Relatório
Anual) em inglês, e informações sobre o Fundo e outras
Classes de Ações (incluindo os últimos preços das ações e
versões traduzidas deste documento) estão disponíveis
gratuitamente em www.elevacapital.com, através de um
pedido por escrito para a Sociedade Gestora em 106, route
d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburgo, ou através de um
pedido por e-mail para info@lemanik.lu.
Política de Remuneração: Uma cópia em papel da política
de remuneração atualizada da Sociedade Gestora,
incluindo, nomeadamente, uma descrição sobre como são
calculados a remuneração e os benefícios e sobre os
responsáveis pela atribuição da remuneração e dos






benefícios, encontra-se disponível gratuitamente, mediante
pedido. Também se encontra disponível uma descrição
detalhada
da
referida
política
em
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
Impostos: A Empresa está sujeita à legislação fiscal no
Luxemburgo, o que poderá ter impacto na sua situação fiscal
pessoal enquanto investidor no Fundo.
Responsabilidade: A Lemanik Asset Management S.A. só
poderá ser responsabilizada em relação a declarações
constantes deste documento que sejam enganosas ou
imprecisas para a Empresa ou não consistentes com as partes
relevantes do prospeto.
Informações específicas: Pode trocar as suas ações dentro da
mesma ou outra classe ou subfundo, desde que cumpra
determinados critérios. Encontra mais informações em
“Switches”, no anexo relevante do prospeto da Empresa.

A Empresa e a Lemanik Asset Management S.A. são autorizadas no Luxemburgo e reguladas pela Comissão Supervisora do Sector Financeiro do
Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão corretas à data de 13 de fevereiro de 2019.
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