Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores
O presente documento reúne os dados fundamentais que o investidor deve conhecer sobre este fundo. Não se trata de informação promocional. É exigido por lei
que se forneça esta informação para ajudá-lo a compreender a natureza do fundo e o risco inerente ao investimento. É aconselhável que leia o documento de forma
a tomar uma decisão informada quanto a um possível investimento.

Brown Advisory US Equity Growth Fund Ações H de Classe B Cap. em euros
ISIN: IE00BG0R1B02
Brown Advisory US Equity Growth Fund (“o Fundo”) é um subfundo da Brown Advisory Funds plc (“A Sociedade”)

Objetivos e Política de Investimento
Objetivos
O Fundo procura obter crescimento de capital.
Política de Investimento
O Fundo investirá maioritariamente em ações dos EUA. O Fundo investe
em empresas de média e grande dimensão, cotadas ou negociadas nos
mercados e bolsas de valores dos EUA. As empresas deverão, geralmente,
ter uma capitalização bolsista superior a 2 mil milhões de USD e ter
demonstrado, ao longo dos últimos anos, uma taxa de crescimento dos
ganhos acima da média, tendo ainda perspetivas de crescimento acima da
média e sustentáveis no futuro. O Fundo pode também investir em
Títulos abrangidos pela Regra 114A dos EUA, assim como em certificados
de depósito americanos, títulos do tesouro dos EUA, títulos governamentais
americanos de taxa fixa e/ou variável dos e outros ativos líquidos
acessórios.

Frequência de Negociação
Os investidores podem resgatar as suas ações em qualquer dia (exceto aos
sábados e domingos) em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja
aberta.
Política de Distribuição
O Fundo não pretende fazer distribuição de rendimentos sobre as suas
ações. O preço das ações aumentará na razão dos rendimentos líquidos
auferidos por ação.
Para conhecer em detalhe a política de investimento, por favor consulte a
secção “Objetivos e Política de Investimento”, no prospeto informativo.

Esta classe de activos utiliza contratos cambiais a prazo (uma obrigação de
comprar ou de vender uma moeda estrangeira numa) para fazer a cobertura
do risco cambial entre a moeda desta classe de ações e o dólar americano.

Perfil de Risco e de Remuneração
Outros riscos específicos:
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Risco mais baixo
Potencialmente uma
remuneração mais baixa
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Risco mais alto
Potencialmente uma
remuneração mais alta

O indicador de risco e remuneração
Este indicador baseia-se em dados históricos e pode não constituir uma
indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo.






A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo
do tempo.
A atribuição da categoria mais baixa de risco não significa que o
investimento esteja livre de risco. Os investimentos do Fundo
estão expostos às normais flutuações de mercado a outros riscos
inerentes a ações.
Ao Fundo é atribuída a categoria 5 por investir maioritariamente em
ações, que tipicamente exibem níveis superiores de flutuação de
preço em comparação com outros instrumentos.
Para uma explicação mais detalhada deste e de outros fatores de
risco, por favor consulte a secção “Fatores de Risco” no prospeto
informativo.

Risco Operacional: as operações do Fundo dependem de terceiros, incluindo
o Administrador e o Depositário, pelo que o Fundo poderá sofrer interrupções
ou perdas em caso de falha dos mesmos.
Risco de Ações: os investimentos em ações estão sujeitos a uma maior
flutuação do seu valor de mercado do que outras classes de ativos, decorrente
de vários fatores, tais como o desempenho operacional da empresa, as
perceções dos investidores, as tendências dos mercados de valores e outras
condições económicas. Tal pode originar flutuação no preço das ações do
Fundo.
Risco de Concentração Geográfica: os ativos do Fundo estão concentrados
no mercado dos EUA, o que poderá originar uma maior flutuação dos preços
do que se estivesse investido em títulos com uma base geográfica mais ampla.
Risco de Cobertura Cambial: A estratégia de cobertura desta classe é
remover a exposição a flutuações entre o USD e o EUR. A estratégia de
cobertura pode não eliminar na totalidade esta exposição e não pode haver
garantia de que a estratégia de cobertura venha a ser bem sucedida.
Risco de Contraparte: Esta classe de activos investe em contratos cambiais a
prazo de forma a fazer a cobertura das flutuações nas taxas cambiais. A outra
parte relativa a estes contratos poderá não cumprir as respetivas obrigações ou
entrar em situação de falência, podendo expor a classe a perdas financeiras.
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Encargos
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento:
Encargos de subscrição

Nenhum

Encargos de resgate

1%*

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido / antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano:
Encargos correntes (%)

1.00%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais:
Comissão de desempenho

Os encargos que paga destinam-se a cobrir os custos de funcionamento do
Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos
reduzem o crescimento potencial do investimento.
Os encargos de subscrição e exibidos exibidas representam valores máximos.
Em alguns casos os valores a pagar poderão ser menores.
O valor dos encargos correntes é uma estimativa desses encargos. Este valor
poderá variar de ano para ano. Exclui custos de negociação da carteira.
Para obter mais informações sobre os encargos, consulte o prospeto do Fundo
(secção “Comissões e Despesas”), que se encontra disponível em
www.brownadvisory.com.

Nenhuma

*Os Administradores poderão abdicar dos encargos de resgate

Resultados Anteriores

Não ha dados suficientes para fornecer uma informação valida do desempenho passado aos investidores.

Informação Prática
Gestor: Brown Advisory, LLC, membro do Grupo Brown Advisory.
Depositário: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda.
Administrador: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services
(Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda.
Política de remuneração: A política de remuneração atualizada da Sociedade,
que descreve a forma como os benefícios de remuneração são determinados e
atribuídos, está disponível em www.brownadvisory.com. Estão disponíveis
cópias em papel gratuitas, mediante pedido.
Informação Adicional: É possível obter, em inglês e gratuitamente, mais
informações acerca do investimento no Fundo no prospeto ou nos relatórios
anual e semestral mais recentes (preparados para a sociedade como um todo),
junto do Administrador ou em www.brownadvisory.com.

Declaração de Responsabilidade: a Sociedade assume unicamente a
responsabilidade pelas declarações contidas no presente documento que se
revelem enganosas, imprecisas ou inconsistentes com as partes relevantes do
prospeto.
Sociedade de Agrupamento de Fundos: A Sociedade é um agrupamento de
fundos com responsabilidade separada entre subfundos. Tal significa que as
participações do Fundo são mantidas em separado das participações dos outros
subfundos da Sociedade, ao abrigo da legislação irlandesa, e que o seu
investimento no Fundo não será afetado por quaisquer reivindicações contra
qualquer outro subfundo da Sociedade.
Trocar entre Fundos: Os titulares de ações podem trocar as ações do Fundo
por ações de outros Fundos da Sociedade. O prospeto do Fundo inclui
informação detalhada sobre a troca de ações de participação.

Fiscalidade: A legislação fiscal irlandesa poderá ter impacto na sua posição
fiscal pessoal.
Preços: os preços diários desta classe de ações são publicados em
www.brownadvisory.com

O Fundo está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda.
Estas Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores são corretas em 12/09/2018.
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