ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
WKN/ISIN: A2JJ1V/DE000A2JJ1V7
Este Fundo é gerido pela ODDO BHF Asset Management GmbH.
Informações essenciais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este Fundo destinadas aos investidores, não
se tratando de material promocional. Estas informações estão previstas na lei para o esclarecer sobre a natureza
deste Fundo e sobre os riscos associados ao investimento no mesmo. É aconselhável que leia este documento para
que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Objetivos e política de investimento
de uma divisão flexível do património e gerar retornos adicionais
para um investimento de rendimento fixo.

Com o ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR investirá numa
combinação flexível de obrigações, ações a nível mundial, depósitos bancários, bem como certificados. O objetivo de percentagem
de ações situa-se entre 0 % e 40 %. Para o ODDO BHF Polaris
Moderate CN-EUR são elegíveis como investimentos de rendimento fixo sobretudo títulos de dívida pública e obrigações de
empresas, bem como obrigações hipotecárias, denominados geralmente em euros.

As unidades de participação apenas podem ser adquiridas no âmbito de um mandato para a gestão do património ou para a consultoria de investimento sujeita a honorários.

O Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam
retirar o seu dinheiro no prazo de 3 anos.
A moeda do Fundo é o euro.

A seleção dos investimentos individuais e a ponderação das classes
de investimento baseiam-se na apreciação dos nossos especialistas
em mercados financeiros. O controlo do Fundo também pode ser
executado através de futuros.

Os rendimentos obtidos pelo ODDO BHF Polaris Moderate
CN-EUR não serão distribuídos, mas sim reinvestidos no Fundo.

Poderá resgatar as suas unidades de participação do ODDO BHF
Polaris Moderate CN-EUR em qualquer dia de negociação em bolsa.

O objetivo do investimento no ODDO BHF Polaris Moderate
CN-EUR é evitar grandes oscilações no preço das ações através

Perfil de risco e de remuneração
Rendibilidade tipicamente alta

Rendibilidade tipicamente baixa
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Risco baixo

A classificação do Fundo na sua categoria de risco baseia-se nos
dados históricos do Fundo ou de um investimento comparável nos
últimos cinco anos, não constituindo um indicador fiável de resultados futuros. A classificação não constitui uma garantia, podendo
ocorrer uma alteração ao longo do tempo. Uma classificação como
categoria 1 não significa que o Fundo esteja exposto ao risco de
flutuação de valor.
O Fundo foi agrupado na categoria de risco 3 devido ao facto de
os dados históricos indicarem uma flutuação de valor anual média
entre 2 % e 5 %.
Regra geral, as flutuações de valor mais elevadas contêm um risco
de perda maior, mas também maiores hipóteses de valorização.
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Os seguintes riscos não têm uma influência direta sobre a classificação, mas podem, no entanto, ser relevantes para o Fundo:
–– Riscos de crédito: O Fundo investe o seu património principalmente em obrigações. Se a credibilidade creditícia de um emitente individual diminuir ou se este se tornar insolvente, o valor
das respetivas obrigações irá cair.
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Risco elevado

–– Riscos operacionais, incluindo riscos de custódia: Erros e equívocos na gestão e na custódia podem prejudicar o desempenho
do Fundo.

–– Riscos resultantes da utilização de instrumentos derivados: Os
derivados são contratos a prazo que se referem a ativos subjacentes, tais como ações, obrigações, juros, índices e matérias-primas e que dependem do seu desempenho. O Fundo pode
utilizar instrumentos derivados para fins de cobertura ou de
valorização dos ativos do Fundo. Consoante o desempenho dos
ativos subjacentes, poderão ocorrer perdas.

–– Riscos de fundos subjacentes: O Fundo investe em fundos subjacentes para cobrir determinados mercados, regiões ou temas.
O desempenho dos fundos subjacentes individuais pode ficar
aquém da evolução do respetivo mercado.

–– Riscos cambiais: O Fundo também investe os seus recursos fora
da Zona Euro. O valor das divisas destes investimentos face ao
euro pode baixar.
Para uma apresentação pormenorizada de todos os riscos, consulte a
secção «Informações sobre os Riscos» no prospeto de venda do Fundo.

Custos
Custos pontuais antes e depois do investimento:
Comissão de emissão
Encargo de resgate

5 %,
atualmente 3 %
0%

Trata-se, respetivamente, dos montantes máximos que lhe poderão
ser cobrados.
Custos que resultam para o Fundo no decurso do exercício:
Despesas correntes

1,20 %

Custos que o Fundo tem de suportar sob determinadas condições:
Remuneração anual baseada no desempenho

No caso das comissões de emissão e dos encargos de resgate, tratase, respetivamente, dos montantes máximos. No caso concreto, os
montantes que deverá pagar poderão ser inferiores. Contacte o seu
consultor ou agente de vendas para se informar sobre os montantes
que se aplicam a si.

Como o Fundo ainda não completou um exercício completo, o
indicador «despesas correntes» baseia-se em dados históricos. As
«despesas correntes» podem variar em cada exercício.
Para informações mais detalhadas sobre os custos, consulte o prospeto de venda do Fundo.

Até 10 % do valor pelo qual o desempenho excede o desempenho do índice
de referência, EONIA OIS mais 200 pontos base, no final de um peńodo
de liquidação.

Os custos por si suportados financiam a gestão e custódia do Fundo, bem como a distribuição e a comercialização; estes custos diminuem o potencial de crescimento do seu investimento.

Desempenho passado
O classe de ações foi constituído em 1 de outubro de 2018.

Por conseguinte, não estão disponíveis dados suficientes sobre o
desempenho de um ano de calendário completo.

Informações práticas
O depositário deste Fundo é o «The Bank of New York Mellon SA/
NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main».
Para mais informações práticas sobre o Fundo, o prospeto de v enda
(prospeto OICVM), os relatórios anuais e semestrais, bem como os
preços de emissão e de resgate atuais, consulte gratuitamente e na
língua inglês a nossa página na Internet «am.oddo-bhf.com».

As disposições fiscais alemãs podem influenciar a tributação dos
seus rendimentos pessoais decorrentes do Fundo.

A ODDO BHF Asset Management GmbH pode ser responsabilizada
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 OICVM.

Este Fundo é autorizado na Alemanha e é regulado pela autoridade de supervisão bancária alemã (BaFin). As presentes informações fundamentais para o investidor estão corretas e correspondem à situação em 15 de f evereiro
de 2019.

Mais detalhes sobre a política de remuneração da sociedade encontram-se publicados na Internet em «am.oddo-
bhf.com». Estão incluídas uma descrição dos métodos de cálculo para remunerações e subsídios a determinados
grupos de colaboradores e a indicação das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração. As informações relativas à sociedade podem ser disponibilizadas gratuitamente em papel, mediante solicitação.
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