DOSSIER TECNIC D’AGISA RENDA, F.I.

Política d’inversió:
Les inversions realitzades al fons seran, fonamentalment, en títols de RENDA FIXA
considerats als mercats internacionals de màxima solvència i seguretat en el que es
refereix al cobrament dels interessos així com del principal. El fons també podrà comptar
entre les seves inversions amb valors de RENDA VARIABLE o, inversions en altres OIC
i/o SICAV (aquestos OIC/SICAV tenen d’estar sotmesos a una regulació assimilable als
cotitzats per estats membres de l’ OCDE o a la normativa andorrana vigent).
La gestora no podrà col·locar mes del 15% dels actius nets del fons en títols d’un sol
emissor.

Objectiu d’inversió:
Són objectius prioritaris de la política inversora del Fons la preservació del patrimoni, la
liquiditat i la rendibilitat orientades a obtenir la màxima rendibilitat amb la màxima
seguretat, observant en tot moment les directrius i les limitacions quantitatives i
qualitatives que siguin vigents.

Definició del perfil de risc:
La finalitat d’aquest fons es l’inversió degudament diversificada principalment en títols de
renda fixa, considerats als mercats internacionals de màxima solvència i seguretat. Així
mateix, el Fons podrà comptar entre les seves inversions amb valors mobiliaris de renda
variable, encara que la finalitat d’aquest fons és fonamentalment la inversió en renda fixa
referenciada a euros.
Aquest fons d’inversió esta adreçat a clients que vulguin mantenir el seu patrimoni, degut a
la política d’inversió del fons.
L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda, F.I. es de 3 anys.

Riscos inherents a les inversions:
Els emissors dels valors en que inverteix el fons tenen de presentar una elevada qualitat
creditícia, per lo que a priori existeix un baix risc de contrapartida.

Al invertir el fons, fonamentalment en renda fixa, fins a un màxim del 15% del patrimoni
total del fons en un sol emissor no existeix un risc elevat d’incompliment de les obligacions
de pagament del emissor.
Les inversions seran a un màxim de tres anys, per lo que el risc d’interès serà limitat.
Les inversions del fons seran efectuades en euros, per lo que no existeix risc de canvi.

