
i

Documento de Informação Fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não 
constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a 
entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a 
compará-lo com outros produtos.

Produto
BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF (o "Fundo"), Class E EUR (a "Categoria de Ações"), ISIN: LU1916394726, é produzido pela BlackRock France 
SAS (o "Gestor"). O Gestor foi constituído em França e está sob a supervisão da Autorité des Marchés Financiers no que respeita ao presente Documento de 
Informação Fundamental. Estão disponíveis mais informações em www.blackrock.com/kiid. O presente documento está datado 10 Março 2021.

Atenção: Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?

Tipo
Este subfundo é um subfundo da BlackRock Alternative Funds SCA SICAV-RAIF, uma empresa de investimento com capital social variável (SICAV) organizado 
como agrupamento de fundos na forma de uma sociedade em comandita por ações (SCA), qualificado como fundo de investimento alternativo reservado (RAIF) e 
regido pela legislação do Luxemburgo. O Fundo qualifica-se como fundo europeu de investimento a longo prazo (ELTIF) e é classificado como um fundo de 
investimento alternativo para efeitos regulamentares.

Objetivos
O Fundo visa atingir mais-valias em capital a longo prazo do seu investimento.
O Fundo visa atingir o seu objetivo investindo numa carteira de ativos de "private equity" ("Co-investimentos") juntamente com investidores financeiros, 
estratégicos ou terceiros ("Patrocinadores"). Pelo menos 60% do total de ativos do Fundo serão investidos em Co-investimentos relacionados com empresas 
cujas principais operações comerciais estão localizadas na Europa.
O Fundo investirá em Coinvestimentos através de participações (incluindo títulos de capital, por exemplo ações, e títulos de dívida, por exemplo 
empréstimos de acionistas) em empresas subsidiárias, sociedades em nome coletivo e outros veículos de coinvestimento (excluindo organismos de 
investimento coletivo). Os Coinvestimentos poderão incluir investimentos em títulos de dívida e títulos de capital (quer o Patrocinador compre ou não os 
títulos em causa) e o Fundo poderá investir igualmente em Coinvestimentos de forma secundária (ou seja, comprar interesses a investidores existentes em 
vez de os comprar ao emitente). O Fundo não deterá títulos de dívida ou outros títulos num investimento a não ser que detenha títulos de capital no 
investimento em causa.
O Fundo não procura obter posições de controlo (ou seja, atuar como investidor principal) nos seus investimentos. Ao invés, o Fundo pretende efetuar 
investimentos numa base de coinvestimento juntamente com Patrocinadores conhecidos do gestor de investimento do Fundo, a BlackRock Capital 
Investment Advisors, LLC, ou que tenham feito anteriormente investimentos com o mesmo.
Através de Co-investimentos, o Fundo poderá obter exposição a todo o espectro de classes e estratégias de "private equity" a nível global, incluindo, entre 
outros: aquisições, recapitalizações, restruturações, capital de crescimento, capital de risco, títulos de dívida e capital colocados em privado, ações 
estruturadas, ações e títulos de dívida em dificuldades, empréstimos e financiamento mezanine. O Fundo poderá igualmente, de forma secundária, investir 
em investimentos líquidos como numerário, depósitos ou instrumentos do mercado monetário. O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados 
(ou seja, investimentos cujos preços se baseiam num ou mais ativos subjacentes) exclusivamente para efeitos de cobertura. Os títulos de rendimento fixo 
detidos pelo Fundo poderão ser de grau de investimento, abaixo de grau de investimento ou sem notação.
O gestor de investimento tem poder discricionário para selecionar os investimentos do Fundo, dentro das restrições de investimento aplicáveis aos ELTIF, 
conforme descrito no memorando de colocação privada do Fundo.
O preço dos títulos de capital varia e pode ser influenciado por fatores que afetam o desempenho das empresas individuais que emitem os títulos, bem 
como por movimentos do mercado de ações e por desenvolvimentos económicos e políticos mais gerais que, por sua vez, podem afetar o valor do seu 
investimento.
O retorno do seu investimento no Fundo está diretamente relacionado com o valor dos ativos subjacentes do Fundo, deduzidos os custos (consulte a secção 
"Quais são os custos?" adiante). O período durante o qual detém o seu investimento é indicado adiante em "Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso 
fazer mobilizações antecipadas de capital?"

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina
O Fundo destina-se a investidores não profissionais (i) com conhecimento e/ou experiência destes tipos de produtos, (ii) que tenham obtido aconselhamento 
adequado sobre o investimento e (iii) que tenham capacidade para suportar perdas até ao montante investido no Fundo. O Fundo não é adequado a investidores 
não profissionais sem capacidade para um investimento ilíquido e a longo prazo deste tipo. O investimento inicial mínimo para esta categoria de ações é de 125 
000 EUR.

Prestações do seguro
O Fundo não oferece quaisquer prestações de seguro.

Prazo
O Fundo cessa dez anos após a primeira das seguintes datas (i) 18 meses após aquela em que investidores terceiros foram admitidos pela primeira vez ao Fundo 
ou (ii) numa data determinada pelo Parceiro geral a seu critério exclusivo. No entanto, o Parceiro geral pode alargar o prazo do Fundo por dois períodos adicionais 
consecutivos de um ano. O Fundo poderá igualmente ser dissolvido a qualquer altura pelos acionistas do Fundo mediante uma votação de pelo menos 75% dos 
acionistas do Fundo.
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco

Risco mais baixo Risco mais elevado
O indicador de risco pressupõe que detém o produto 
durante 10 anos. O risco efetivo pode variar 
significativamente em caso de venda antecipada do 
produto, podendo ser recebido um valor inferior. Não 
pode efetuar um resgate antecipado, mas talvez possa 
vender o seu produto. Poderá não conseguir vender 
facilmente o seu produto ou poderá ter de vendê-lo a um 
preço com impacto significativo no valor recebido.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de 
risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a 
probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude 
de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua 
retribuição.
Classificámos este produto como 6 em 7, a segunda classe de risco mais 
elevada. Esta classificação avalia as perdas potenciais decorrentes de um 
futuro desempenho a um nível elevado, podendo condições de mercado 
adversas ter muita probabilidade de influenciar a nossa capacidade para 
pagar a sua retribuição. Esta classificação não é garantida, pode mudar ao 
longo do tempo e não constitui uma indicação fiável do perfil de risco do 
Fundo no futuro. A categoria mais baixa não significa que se trate de um 
investimento isento de risco.

Atenção ao risco cambial. A moeda desta categoria de ações poderá ser diferente da moeda do seu país. Como poderá receber pagamentos na 
moeda desta categoria de ações e não na moeda do seu país, o retorno final dependerá da taxa de câmbio destas duas moedas. Este risco não 
é considerado no indicador acima indicado.

A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de ativos ou que atue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode 
expor o Fundo a perdas financeiras.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu 
investimento.

Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de desempenho
Investimento EUR 10,000
Cenários n/a ano n/a anos 10 anos

(Período de 
detenção 
recomendado)

EUR EUR EUR

Valor que poderá receber após 
dedução dos custos

- - -

Retorno médio anual - - -

Desfavorável Valor que poderá receber após 
dedução dos custos

- - 9,267

Retorno médio anual - - -1.5%

Moderado Valor que poderá receber após 
dedução dos custos

- - 15,605

Retorno médio anual - - 9.0%

Favorável Valor que poderá receber após 
dedução dos custos

- - 27,392

Retorno médio anual - - 20.7%

Esta tabela indica o valor que poderá receber durante os próximos 10 anos, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10 000 EUR. O retorno médio 
representa uma estimativa da taxa interna de rentabilidade (TIR) anual relativamente ao capital investido.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos.
Os cenários apresentados constituem uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado, não constituindo um indicador exato. O 
valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o investimento/produto.
Este produto não pode ser liquidado. Isto significa que é difícil estimar o valor que receberá se efetuar um resgate antes do período de detenção 
recomendado. Não poderá liquidá-lo antecipadamente, ou terá de pagar custos elevados ou sofrerá um prejuízo avultado se o fizer.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os 
valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.

O que sucede se a BlackRock France SAS não puder pagar?
Os ativos do fundo são depositados junto do seu depositário, o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (o "Depositário"). Em caso de 
insolvência do Gestor, os ativos do Fundo depositados junto do Depositário não serão afetados. No entanto, na eventualidade da insolvência do Depositário, ou de 
alguém que atue em seu nome, o Fundo poderá sofrer uma perda financeira. No entanto, este risco é mitigado em certa medida pelo facto de o Depositário ser 
obrigado nos termos da lei e dos regulamentos a segregar os seus próprios ativos dos ativos do Fundo. O Depositário também será responsável perante o Fundo e 
os investidores por qualquer perda decorrente, entre outros, da sua negligência, fraude ou incumprimento intencional das suas obrigações (sujeito a certas 
limitações).
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Quais são os custos?
Custos ao longo do tempo

Investimento EUR 10,000

Cenários Se liquidar após n/a ano Se liquidar após n/a anos Se liquidar após 10 anos

Custos totais (EUR) - - 2,508

Impacto no retorno anual (RIY) - - 2.51%

Apresentação de custos
A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto do dos custos totais que paga no retorno de investimento obtido. Os custos totais tomam em 
consideração custos pontuais, recorrentes e acessórios.
Os valores aqui indicados são os custos cumulativos do produto, correspondentes a um período de detenção. Os valores pressupõem que investe EUR 10 
000. Estes valores são estimativas, podendo mudar no futuro.
A pessoa que lhe vende este produto, ou que o aconselha sobre o mesmo, poderá cobrar-lhe custos adicionais. Nesse caso, essa pessoa fornecer-lhe-á 
informações sobre estes custos e indicar-lhe-á o impacto dos custos totais no seu investimento ao longo do tempo.

Composição dos custos

Esta tabela indica o impacto no retorno anual

Custos pontuais
Custos de entrada 0.05% Impacto dos custos que paga ao entrar no investimento.*

Custos de saída 0.00% Impactos dos custos de saída do investimento na data de maturidade.*

Custos recorrentes

Custos de transação da 
carteira

0.03%
Impacto dos custos de comprarmos e vendermos investimentos subjacentes ao 
produto.**

Custos de seguro Nenhum Impacto do valor que paga para obter proteção do seguro.

Outros custos recorrentes 1.86% Impacto dos custos de gestão dos seus investimentos.

Custos acessórios

Comissões de 
desempenho

0.00%
Impacto da comissão de desempenho.

Juros transitados 0.57% Impacto dos juros transitados.

Esta tabela indica o impacto em cada ano dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no termo do período de detenção 
recomendado e o significado das diferentes categorias de custo.

* Consulte o seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter os custos efetivos (incluindo impostos aplicáveis).

** Este valor baseia-se nos custos estimados, indicando frequentemente dados históricos e, por conseguinte, os custos efetivos pagos por um investidor 
poderão diferir.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: mínimo de 10 anos
Precisa de manter o investimento no Fundo desde a data de subscrição até à liquidação final do Fundo. No entanto, desde que seja um investidor não profissional, 
poderá cancelar a sua subscrição no prazo de duas semanas a contar da data da subscrição e obter o reembolso do seu capital sem quaisquer penalidades. Por 
conseguinte, os investidores deverão prever o investimento no Fundo durante pelo menos 10 anos (ver "Duração" acima). A BlackRock não considerou a 
adequação deste investimento relativamente às suas circunstâncias pessoais. Caso tenha alguma dúvida relativamente à adequação deste Fundo às suas 
necessidades, deverá consultar o seu agente colocador ou consultor financeiro e procurar aconselhamento profissional. O período de detenção recomendado 
constitui uma estimativa, não devendo ser interpretado como garantia ou indicação de desempenho, retorno ou níveis de risco futuros.

Como posso apresentar queixa?
Se não estiver completamente satisfeito com qualquer aspeto do serviço prestado e desejar apresentar uma queixa, deverá contactar por escrito o seu agente 
colocador ou consultor financeiro, com conhecimento do administrador do Fundo em State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, 
avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo. Os investidores podem igualmente, sob determinadas circunstâncias, ter direito a 
apresentar uma queixa à Provedoria de Justiça da AMF em: AMF Ombudsman’s Office, 17, Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, França (sítio Web: 
www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-declarations/Contact?lst_select_form_theme_id=mediation, atendimento: (+33) 1 5345 6000, linha de 
apoio ao consumidor: (+33) 1 5345 6200).

Outras informações relevantes
A cópia mais recente do presente documento, o memorando de colocação privada, o último relatório anual e todas as informações adicionais emitidas para os 
investidores podem ser obtidos junto do seu agente de colocação privada ou consultor financeiro. Os cálculos do custo, desempenho e risco incluídos no presente 
Documento de Informação Fundamental seguem a metodologia prescrita pelas normas da UE.


