INFORMACE KLÍČOVÉ PRO INVESTORA
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto fondu pro investory. Není to marketingový materiál.
Informace vyžaduje zákon, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování v tomto fondu. Doporučujeme vám,
abyste si informace přečetli a učinili informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

Class A2 USD

Latin American Fund

ISIN: LU0072463663

Podfond BlackRock Global Funds

Spravující společnost: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Cíle a investiční politika
Cílem fondu je maximalizovat výnosy z vašich investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu.
Fond investuje alespoň 70 % svého celkového jmění do vlastnických podílů (např. akcií) společností se sídlem nebo hlavním podnikáním v Latinské Americe.
Termín „Latinská Amerika“ označuje Mexiko, Střední Ameriku, Jižní Ameriku a karibské ostrovy včetně Portorika.
Fond může nepřímo investovat na nově vznikajících trzích investováním v American Depository Receipts (ADR) a Global Depositary Receipts (GDR), které jsou zapsány
nebo obchodovány na burzách a regulovaných trzích mimo nově vznikající trhy. ADR a GDR jsou investice emitované finančními institucemi, které poskytují vystavení
podkladních vlastnických podílů.
Investiční poradce (IA) může použít finanční derivativní nástroje (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo na více podkladových aktivech) k
dosažení investičních cílů fondu a/nebo k snížení rizika v rámci portfolia fondu, snížení investičních nákladů a k vyprodukování dalšího výnosu. Fond může přes FDI
vytvářet různou velikost působení na trh (tj. kde vystavení zisků fondu trhu překračuje hodnotu jeho jmění).
IA má možnost výběru investic fondu a přitom může brát v potaz MSCI Emerging Markets Latin America Index.
Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro krátkodobé investice.
Vaše akcie nebudou dividendové (tj. výnos z dividend nebude zahrnut do jejich hodnoty).
Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
Nakupovat a prodávat své akcie můžete každý den. Minimální počáteční investice pro tuto třídu akcií je 5 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně.
Více informací o fondu, o třídách akcií/jednotek, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na stránkách produktu na adrese
www.blackrock.com

Profil rizika a výnosů
Nižší riziko
Typicky nižší výnosy

Vyšší riziko
Typicky vyšší výnosy

Indikátor rizika byl vypočten se zahrnutím simulovaných historických údajů a
nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika fondu.
Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
Fond je klasifikován známkou 6 z důvodu povahy svých investic, které zahrnují
rizika uvedená níže. Tyto faktory mohou mít dopad na hodnotu investic fondu
nebo mohou vystavit fond ztrátám.

Nově vznikající trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky
než vyspělejší trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic
nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či
úhrad fondu.
- Úvěrové riziko: Fond investuje v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto
ovlivní hodnotu investice.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických
podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují
politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Konkrétní riziko, nezachycené dostatečně indikátorem rizik, zahrnuje:
- Riziko protistrany: Insolvence kterékoli instituce poskytující služby, jako např.
úschova aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným
nástrojům, může vystavit fond finanční ztrátě.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo
prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice
pohotově.

-

Poplatky
Použité poplatky jsou určeny k úhradě nákladů na chod fondu, včetně nákladů na
jeho marketing a rozložení. Tyto poplatky snižují potenciální růst vašich investic.
Vstupní a výstupní poplatky jsou maximální částky. V některých případech může být
platba nižší. Obraťte se na svého finančního poradce nebo distributora ohledně
aktuálních vstupních a výstupních poplatků.
*Podléhá poplatku 2 % hrazeného fondu, kde se správce obává nadměrného
obchodování investorem.

** V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení
nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5
% obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože
sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu,
bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Jednorázové poplatky, vyměřené dříve nebo poté, kdy jste investovali

Údaj o průběžných poplatcích vychází z výdajů za období dvanácti měsíců končící 31
prosince 2018. Tento údaj se může rok od roku měnit. Vylučuje to portfolio
související s obchodováním, kromě nákladů hrazených uschovateli a jakýchkoli
vstupních a výstupních poplatků, hrazených fondem pro podkladové schéma
kolektivního investování (je-li nějaké).

Vstupní poplatek

5.00%

Výstupní poplatek

Žádné*

Toto je maximum, které lze vyjmout z vašich peněz, než budou investovány nebo než
se přikročí k výplatě vašich investic.

Sazby vzaté z fondu v průběhu každého roku
Poplatek za správu

2.08%**

Sazby vzaté z fondu v průběhu každého roku
Výkonnostní poplatek

Žádné

Poslední výkonnost
Minulé výkony nepředstavují žádnou záruku
budoucích výsledků.
Tabulka ukazuje roční výkonnost fondu vTabulka
ukazuje roční výkonnost fondu v USD pro každý
kalendářní rok během období uvedeného v tabulce. Je
to vyjádřeno jako procentní změna čistého jmění
fondu ke konci každého roku. Fond byl spuštěn v
1997. Třída akcií byla spuštěna v 1997.
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných
poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z
výpočtu vyloučeny.
† Měřítko:MSCI EM Latin America Index (USD)
Výkonnost fondu není určena na sledování indexu.

Historická výkonnost k 31. prosinci 2018
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Fond

120.7

17.1

-23.7

5.6

Měřítko †

103.8

14.7

-19.4

8.7

-13.7

-9.4
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25.0

25.5

-3.6

-13.4

-12.3

-31.0

31.0

23.7

-6.6

Praktické informace
Depozitářem fondu je The Bank of New York Mellon SA / NV, lucemburská pobočka.
Další informace o fondu lze získat z nejnovějších výročních a pololetních zpráv BlackRock Global Funds (BGF). Tyto dokumenty jsou k dispozici bezplatně v angličtině a
některých dalších jazycích. Lze je nalézt, spolu s dalšími informacemi, jako např. cenami akcií, na internetových stránkách BlackRock: www.blackrock.com nebo
telefonicky od mezinárodního servisního týmu pro investory: International Investor Servicing team, tel. +44 (0) 20 7743 3300.
Investoři by měli vzít na vědomí, že daňová legislativa, která platí pro fond, může mít dopad na postavení osobní daně týkající se vašich investic ve fondu.
Fond je podfond BGF, zastřešující struktury obsahující různé podfondy. Tento dokument je specifický pro fond a třídu akcií, jež jsou uvedeny na začátku tohoto
dokumentu. Avšak prospekt, roční a pololetní zprávy jsou připravovány pro zastřešující fond.
BGF může být odpovědný výhradně na základě jakéhokoli prohlášení uvedeného v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné a v rozporu s příslušnými částmi
prospektu fondu.
Podle lucemburského zákona má BGF oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. jmění fondu se nebude používat k úhradě odpovědnosti ostatních podfondů v
rámci BGF). Kromě toho je jmění fondu vedeno odděleně od jmění ostatních podfondů.
Investoři mohou vyměnit své akcie ve fondu za akcie v jiném podfondu v rámci BGF při splnění určitých podmínek, které jsou stanoveny v prospektu.
Pravidla odměňování vedení společnosti, ve kterých je popsáno, jakým způsobem se stanovují odměny a benefity a související opatření pro vedení, jsou dostupná na
www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle vedení společnosti.

Tento fond je povolen v Lucembursku a regulován Komisí dozoru nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF).
Tyto informace, klíčové pro investora, jsou přesné jako u 11 února 2019

