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O mercado europeu oferece uma gama de empresas Large Cap, com liquidez,
e com níveis de preço atrativos. Nós acreditamos que uma estratégia Long &
Short, implementada por investidores experientes, com habilidade
comprovada, proporcionam a melhor forma de explorar essas oportunidades.
A estratégia utiliza uma abordagem bottom-up fundamentalista, focando em
uma extensiva pesquisa sobre as empresas. Dentro do processo, o view Macro
também ajuda a guiar a exposição às diferentes empresas e setores. Sob a
nossa perspectiva, as condições políticas e econômicas dos países europeus
permanecerão incertas por algum tempo, e é nesse cenário que nossa
estratégia Long & Short pode ser benéfica para os investidores – buscando
entregar retornos descorrelacionados no mercado de ações europeu, visando
controlar o nível de volatilidade e buscando proteger o portfólio em
movimentos de queda nos preços.

PROCESSO DE SCREENING E SELEÇÃO DE AÇÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA
ESTRATÉGIA
• Fundo de investimentos de renda
variável, Long & Short, focado em
ações de empresas negociadas no
mercado europeu;
• Não está exposto à variação cambial
(fundo com hedge);
• A estratégia permite que o fundo
tenha uma exposição líquida de -30%
a +100%;
• A carteira é composta por 40 a 70
ações;
• Market cap majoritariamente
superior a U$10bi;
• Abordagem bottom-up
fundamentalista para avaliar o valor
intrínseco das ações;
• Utilização de um modelo macro
proprietário para auxiliar no
gerenciamento de exposições do
fundo.

• Legg Mason’s unique structure
provides you with access to this
specialised expertise. We offer a
powerful portfolio of solutions
through our independent investment
management firms.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Nome do fundo
CNPJ do fundo
Público Alvo
Data de início
Aplicação inicial mínima
Valor mínimo para movimentações
Saldo mínimo
Hirário limite para movimentações
Aplicações
Resgates
Taxa de Administração/Performance
Administração
Gestor
Distribuidores
Classificação Anbima
Tributação Perseguida (I.R)*

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE
26.369.994/0001-01
O Fundo é destinado a investidores qualificados que possuam horizonte de investimento de longo prazo,
podendo ser: (i) pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar
que sejam clientes do gestor ou dos distribuidores ou dos distribuidores contratados pelo Fundo, e/ou (ii)
fundos de investimento.
22/11/2017
R$ 5.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
14h00
D+0 / D+1
D+1 / D+5
1,00% / Não há
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Western Asset Management Company DTVM Ltda.
Western Asset Management Company DTVM Ltda., e Outros: Lista de distribuidores atualizada pode ser
obtida no site da CVM.
Ações Investimento no Exterior
Renda Variável

*A descrição detalhada do tratamento tributário aplicável ao Fundo encontra-se disponível no regulamento do Fundo disponível em www. westernasset.com.br.
“Western Asset”: Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada . “Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha
Fund”: (“Estratégia”). A Western Asset acredita que as informações apresentadas neste material de divulgação são confiáveis, mas não garante sua exatidão. Este material
de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para
aquisição de produtos da Western Asset. Este material de divulgação não constitui oferta ou distribuição do Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund
domiciliado em Dublin (“Estratégia”). A Western Asset constituiu o “Fundo” que investirá diretamente na referida Estratégia. O Fundo estará sujeito: (i) aos custos
relativos ao investimento no exterior e aos custos do fundo investido no Brasil; (ii) à variação cambial e (iii) aos encargos previstos na legislação brasileira, dentre outros
fatores, de tal forma que não há garantia de que o Fundo terá o mesmo resultado obtido pela Estratégia. Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas
particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor. Os cotistas do fundo
estão sujeitos a riscos de investimento no exterior. Adicionalmente, também estão sujeitos a riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de perdas patrimoniais e de
derivativos, além de outros riscos especificados nos respectivos regulamentos. A gestão da Estratégia no Exterior é realizada de forma independente, sem qualquer
interferência, direta ou indireta, da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada Limitada, por este motivo, as
características da Estratégia, inclusive as apresentadas neste material de divulgação, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso aos cotistas do Fundo. OS
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. A empresa Martin Currie Investment Management Ltd. é integrante do conglomerado Legg Mason, do qual a Western Asset também faz
parte. A Western Asset, devidamente constituída no Brasil, atua gestão do fundo local que acessa estratégia/fundo no exterior dessa empresa. A RENTABILIDADE
PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, DISPONÍVEIS EMWWW.WESTERNASSET.COM.BR. Este é um material de divulgação, com fins
informativos, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerada uma oferta para aquisição de cotas. A Western
Asset pode ser contatada por meio dos seguintes canais: SAC: 11 3478-5200 - dias úteis das 9h às 18h; www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco. Se a solução
apresentada pelo SAC não for satisfatória, acesse a Ouvidoria: 11 3478-5088 - dias úteis das 9h às 12h - 14h às 18h; ouvidoria@westernasset.com. Correspondências ao
SAC e Ouvidoria podem ser dirigidas à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 15º andar, cnj. 152, São Paulo -SP - 04543-011. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de
Valores Mobiliários CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. © Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Limitada 2020. Esta publicação é de propriedade da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso
exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de investimentos. Portanto, esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa e não poderá ser
reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização. C20010

