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fundos fundada em 2004. Nos especializamos
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Nossa estrutura de fundos,
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estamos determinados a realizar nossa visão de criar valor

termos e fornecedores de serviços
Nosso alcance internacional

Como companhia independente com atributos empresariais,

a este objetivo e têm uma longa trajetória de desempenhos
consistentes e sólidos para nossos investidores.

Desde o começo, buscamos criar o tipo de fundo
que nós mesmos escolheríamos para investir. Por
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isto, os primeiros investidores na gama de fundos
Global Trends da Dominion foram membros da

Nosso site, publicações
e informação de contato
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equipe de gerência da empresa, que seguem
sendo acionistas até hoje.
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Nossa estrutura corporativa

Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey

Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey

Autoridade sobre Conduta Financeira (FCA)

Reconhecida pela Autoridade
Monetária de Singapura (MAS)
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Consolidar nossa posição na vanguarda das tendências mundiais
de investimento e seguir oferecendo resultados a médio e longo
prazo que superem as expectativas de nossos investidores.
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Refletimos sobre
onde estamos...

e para onde vamos.
A filosofia de investimento do Dominion Global Trends
começa com um panorama do mundo atual: De onde vem o crescimento
econômico e por quê? Em seguida, extrapola essas tendências e determina a
melhor forma de aproveitá-las. Este enfoque é objetivo em termos de geografia,
indústria ou setor e reexamina a teoria de investimento tradicional.
Ela se baseia nos seguintes fatores chave:

Urbanização: a migração
cidades geralmente impulsiona

Melhoria da gestão econômica
de países chave ao redor do
mundo: O surgimento de economias

a produtividade econômica,

altamente povoadas na Ásia e

aumenta os níveis de vida, e gera

América Latina tal como China,

riqueza.

Índia e Brasil, gerou novos fluxos de

da população rural para as

Demografia: a idade, ocupação
e nível educativo da população

entrada e saída de riqueza em todo
o mundo.

influem de maneira drástica na

Cada Fundo é uma carteira de

produtividade econômica e nos

ações selecionadas mediante um

tipos de setores que

enfoque bottom-up (de baixo para

florescem dentro de
uma economia.

cima), concentrando-se em um
tema específico ou em uma série de
tendências, que investe ao longo de
diversos setores em todo o mundo.

DOMINION GLOBAL TRENDS | PÁGINA: SETE

Nosso enfoque de investimento
Cada um de nossos fundos
investe em uma carteira de ações
desenvolvida cuidadosamente
para captar a oportunidade que
determinadas tendências mundiais
influentes apresentam.
Estas tendências incluem despesas
discricionárias de classes médias que estão
crescendo rapidamente no mundo em vias
de desenvolvimento, o surgimento de uma
infraestrutura online para transações financeiras,
setores de cuidados de saúde em crescimento
no mundo desenvolvido onde as populações
estão envelhecendo, e muitas outras mais.

Buscamos oportunidades
no mundo todo...
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...utilizando diferentes enfoques para
promover o crescimento contínuo.

Investir em crescimento superior
O rendimento do preço de uma ação
reflete a criação de valor de uma empresa;
portanto, as empresas que mostram um maior
crescimento a longo prazo verão isso refletido em um melhor rendimento de suas ações
em relação ao mercado. A identificação de oportunidades requer um processo de
diligência prévia minucioso e uma avaliação de investimento independente.

Comprar crescimento a um preço

Procura pelo crescimento

aceitável – Investimento GARP

em todos os lugares

O valor de uma empresa é avaliado a partir de seu

As tendências mundiais apresentam oportunidades

potencial de crescimento, mas os lucros de capital

de investimento em todos os lugares. Nossa

podem ser maximisados mediante a disciplina

estratégia é identificar as empresas mundiais que

em relação aos tempos; uma superposição

estejam melhor posicionadas para captar estas

sistemática de avaliações aumenta nossa base

oportunidades onde elas estiverem. Vemos além dos

de dados do universo de ações e gera sinais de

índices tradicionais de mercado que estão restritos

“compra e venda”.

pelo viés regional e de capitalização de mercado.
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O Sistema de Seleção
de Ações próprio do
Dominion monitora um
universo de mais de 5000
empresas cotadas.

É realisada uma
verificação para identificar
as empresas que estão
cotadas acima ou abaixo
da média do setor.

É realisada uma análise
fundamental profunda
para confirmar ou rejeitar
a oportunidade.

Arma-se uma carteira
com ações de crescimento
que consideramos que
têm a melhor relação risco/
benefício cotadas a um
preço aceitável.

Gestão proativa da
exposição ao mercado.
Implementação dos
Sistemas de Gestão
de Risco próprios do
Dominion.
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Dominion Global Trends SICAV p.l.c

vão levar você ao seguinte nível
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Dominion Global Trends Ecommerce Fund
Data de lançamento: 30.06.2014

As conexões de Internet de alta velocidade e a rápida aceleração dos avanços tecnológicos
transformaram as finanças em todo o mundo. Os pagamentos digitais estão se tornando a nova regra.
No entanto, o Ecommerce é muito mais que a venda a varejo

empresas que estão liderando a revolução. Como o

online. É uma infraestrutura digital que facilita o movimento

Ecommerce não se define por setor ou país, a única

de dinheiro a nível mundial. Impulsiona a publicidade digital

limitação do ponto de vista do investimento é a qualidade

do Google e do Facebook; é um componente fundamental

das ideias e a execução.

de sistemas informáticos que permitem as reservas para
viagens; inclui os jogos que jogamos em nossos celulares,
os cartões de caixas eletrônicos em nossas carteiras, as
empresas físicas que entregam pacotes para varejistas

De fato, a melhor definição de Ecommerce seria
simplesmente: “a forma em que as pessoas fazem
negócios em um mundo online”.

online, e muito, muito mais.
O Fundo Ecommerce do Dominion capitalisa sobre
o crescimento desta forte tendência, investindo nas
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Dominion Global Trends Luxury Consumer Fund
Data de lançamento: 04.06.2007

O crescimento da
população cada vez mais
acelerado nos mercados
em desenvolvimento e os
aumentos sem precedentes
na urbanização levaram
a um rápido crescimento
econômico.

Uma das consequências mais notórias é
um aumento dramático da quantidade de
pessoas que se somam às classes médias.
Compreender o que querem comprar estas
pessoas é fundamental e é por isso que
sustentamos que o setor de bens de luxo
é um setor muito atrativo para investir.
A grande maioria das empresas que operam
no setor são empresas que geram dinheiro,
com uma margem alta, que não se pode
imitar nem deslocar facilmente.
Em geral são empresas com base no ocidente,
que estão bem reguladas e são transparentes,
e que se encontram entre os produtos mais
cobiçados ou com mais prestígio no mundo
em vias de desenvolvimento.
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Dominion Global Trends Managed Fund
Data de lançamento: 24.08.2012

O Fundo Managed analisa o
mundo de uma perspectiva
macroeconômica global.
Esta visão de cima para
baixo (top-down) nos permite
identificar tendências fortes
que têm um impacto mundial
que pode levar a fascinantes
oportunidades de investimento
a longo prazo.

Este fundo não se limita a investir
em uma única tendência, mas tem
a liberdade de investir em uma
variedade de oportunidades, tal como
agroalimentos, saúde, indústria,
Ecommerce, água, serviços comerciais,
tecnologia e consumo de bens de luxo.
Não se delimita a termos geográficos,
de moeda ou indústria. Por sua ampla
diversificação os resultados estão
pensados para ser uma receita mais
fluida, mais consistente para o investidor
a maior prazo, ao mesmo tempo que se
aproveitam os benefícios de uma carteira
altamente diversa.
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Dominion Asset Management Limited

Dominion Fund Management Limited

Arjen Los

Paolo Baccanello

Alessandro Hor

Tim Nelson

James Greco

Richard Rogers

CIO do Grupo

Gerente de Investimentos

Gerente de Investimentos

Diretor

Diretor

Diretor

Nasceu na Indonésia em 1956. Realisou

Paolo se uniu ao Dominion em 2005 e foi
parte da equipe até 2011, logo voltou a unirse em 2015. A partir de 2011, foi gestor de
fundos no Zest Asset Management e fundou
o Family Wealth Engineers Ltd. Previamente
trabalhou para a Merril Lynch, como Chefe de
Pesquisa de Renda Variável (Milão), Schroder
Securities, e Carnegie International Ltd., onde
se desempenhou como Chefe de Pesquisa de
Renda Variável em Londres e Milão.

Alessandro se uniu ao Dominion em 2005, e

Tim foi nomeado Diretor do grupo empresarial

James foi designado Diretor do grupo

Richard é um profissional de serviços

supervisiona a equipe de investimentos do

Dominion Group em 2004 e foi designado

empresarial Dominion Group em 2004 e

financeiros com experiência, com uma

Dominion. É responsável pelo desenvolvimento

CEO do grupo em fevereiro de 2012. Também

participa de vários diretórios dentro do grupo.

trajetória de mais de 30 anos na área de

e aplicação dos modelos de análise de risco

participa de vários diretórios dentro do grupo.

Previamente ocupou cargos diretivos no

gestão de fundos internacionais e indústrias de

do Dominion e apoia Arjen na gestão dos

Previamente, o Sr. Nelson ocupou cargos

Clerical Medical Investment Group Limited, J.

seguros.

Paolo é responsável pela gestão do Fundo
Luxury Consumers Fund do Dominion.

variável na Bacon Investment Advisers SA.

um Mestrado em Economia Monetária na
Universidade Erasmus de Rotterdam. Em 2004
organisou a exitosa equipe de investidores do
Dominion, antes disso foi sócio e Chefe de
Investimentos no Bacon Investment Advisers
SA e Diretor de Pesquisa de Renda Variável
na Merril Lynch, agora Bank of America Merrill
Lynch.
Também ocupou cargos altos na Schroders
Securities e Smith New Court. Arjen gerencia
nossos fundos Global Trends e DX evolution.

fundos Dominion Global Trends e DX Evolution.

diretivos no Abbey National Group, Scottish

M. Rothschild International Assurance, Scottish

Após um exitoso começo de carreira no Reino

Tem mestrado em Economia na Universidade

Mutual International e Scottish Provident

Amicable International Life e National Provident

Unido, Richard se mudou para Hong Kong em

italiana de Piemonte Orientale. Alessandro

International.

Institution.

1987 para estabelecer uma presença na Ásia

também ocupou cargos de operador de renda

Tim é membro sócio do Chartered Insurance

James conta com uma licenciatura (com

da MIM Britannia (posteriormente adquirida

Institute.

honras) da Portsmouth University.

encarregar da parte de vendas da Royal
Skandia, e depois se tornou Diretor de Vendas
da Skandia International até 2011.
Na atualidade, Richard é Diretor de várias
empresas do Dominion Group.

Christian Cole

Edvardas Moseika

Helen Benham

Gerente de Investimentos

Gerente de Investimentos

Analista Quantitativo

Fred se uniu ao Dominion em 2009 como

Christian se uniu ao Dominion em 2015 como
analista de renda variável. Seu papel principal é
o de Gerente de Investimentos do Origin PCC
Limited (“Origin”), pesquisando e monitorando
o universo de investimentos e trabalhando
em ideias de investimento. Christian tem uma
Licenciatura em Economia do Royal Holloway
College, University of London.

Edvardas se uniu ao Dominion Funds em
2014, como Analista Quantitativo. Suas
principais responsabilidades são automatisar
a coleta de dados, desenvolver sistemas de
seleção de ações e pesquisar o universo de
investimentos em um sentido amplo.

Chefa de Assuntos Corporativos
e Secretaria Certificada

diligência prévia e pesquisa da empresa e
é o Gerente de Investimentos para o fundo
Dominion Global Trends – Ecommerce.
Após se formar como Engenheiro Mecânico da
Bristol University em 2007, Fred trabalhou para
o Russian Investment Bank, o Renaissance
Capital e o Renaissance Vanguard Hedge
Fund, focando-se em renda variável.

Christian tem uma Licenciatura em Economia do
Royal Holloway College, University of London.
Antes de chegar ao Dominion, Christian trabalhou
como pesquisador associado para Sanford C.
Bernstein e como analista de renda variável
para o Royal Capital Management, LLC.

como Diretor em 1993.
Voltou ao Reino Unido em 1997 para se

Formou-se na London School of Economics
com uma Licenciatura em Economia,
continuou estudando uma variedade de temas
financeiros na London Business School, no
CFA Institute e na Merrill Lynch, bem como em
outras instituições.

Frederick Baccanello

Analista de Renda variável responsável pela

pela Invesco) antes de se unir à Eagle Star Asia

Edvardas tem um Mestrado em Finanças
da Tilburg University (NL) e conta com
uma Licenciatura em Economia e Finança
Internacional.

Helen se uniu ao Dominion em 2007 como
Secretária da Empresa. Antes trabalhou na
equipe fiduciária de um importante escritório
jurídico. Previamente, Helen trabalhou no setor
bancário durante 19 anos, especialisando-se
em créditos e empréstimos. Helen é Secretária
Certificada e conta com uma Licenciatura em
Serviços Financeiros (com honras) e finalisou o
Programa de Direção de Empresas do Institute
of Directors.

Antes de se unir ao Dominion, Edvardas
trabalhou na Divisão de Pesquisa Financeira
do BCE.

Helen é sócia da Associação de Secretários e
Administradores Certificados e da Associação
de Bancários.
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Estrutura de nossos fundos,
termos e fornecedores de serviços.
Dominion Global Trends SICAV plc é um fundo que cumpre a
Normativa europeia UCITS V com múltiplos subfundos com domicílio
em Malta e regulados pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta.

Liquidez

Diária

Tipos de ações

Múltiplos tipos de ações no varejo e institucionais em $/€/£

Sociedade Gerente

Dominion Fund Management Limited, autorizada pela Guernsey Financial Services Commission

Assessor de investimentos
para o gerente de
investimentos

Dominion Asset Management Limited, autorizada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido

Custódia

Swissquote Financial Services (Malta) Limited usando o Fideicomisso RBC Investor Services Trust,
Sucursal Londres como custódia mundial

Administrador

EPIC Fund Services (Guernsey) Limited, autorizado pela Guernsey Financial Services Commission

Auditor

PricewaterhouseCoopers

Assessores legais

GANADO advogados em Malta

Corretores

Citi, Glodman Sachs. Cantor, Nomuran Deutsche Bank, Credit Suisse, Bloomberg Tradebook

Fornecedores de dados

Bloomberg, S&P Capital IQ

Pesquisa

BCA Research e todos os principais Bancos de Investimento
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Nosso alcance internacional
Trabalhamos com intermediários financeiros a nível mundial, desde
empresas de gestão de patrimônio familiar (family offices), gestores
de carteira, assessores financeiros independentes, bancos e corretores.

DOMINION GLOBAL TRENDS | PÁGINA: VINTE E SETE

Nosso site e publicações
Em nosso site www.dominion-funds.com pode-se encontrar uma ampla variedade de
informação, incluindo as cifras de rendimento mais recentes, documentos técnicos,
comentários de investimento, Fichas Técnicas de Fundos e fontes de notícias diárias,
do qual você pode ser assinante.

Informação de contato
Dominion Fund Management Limited
Mill Court
La Charroterie
St Peter Port
Guernsey GY1 3PU
Tel: + 44 1481 734343
Dominion Asset Management Limited
20 Little Britain
Londres EC1A 7DH
Tel: +44 (0) 203 478 1080

Notas importantes: “Luxury Consumer Fund”, “Managed Fund”,
“Ecommerce Fund” ou “fundo” se referem a Dominion Global Trends
– Luxury Consumer Fund, Dominion Global Trends – Managed Fund e
Dominion Global Trends – Ecommerce Fund todos os quais são
subfundos da Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulados pela
Autoridade de Serviços Financeiros de Malta, determinados tipos de
ações dos fundos estão reconhecidas pela MAS (Autoridade Monetária
de Singapura) em Singapura e no Reino Unido pela Autoridade sobre
Conduta Financeira, número de referência 532412.
O estado de origem dos fundos é Malta. O presente documento só
pode ser distribuído na ou da Suíça a investidores qualificados dentro
do significado do Art. 10, Parágrafo 3, 3bis e 3ter da lei CISA (Collective
Investment Schemes Act). O representante na Suíça é o Waystone
Fund Services SA, Av Villamont 17, 1005 Lausanne, Switzerland,
enquanto o Agente de pagamentos é o Banque Cantonale Vaudoise,
Place St François, CH-1003 Lausana. Com respeito às unidades
distribuídas na ou da Suíça, o lugar de realização e jurisdição é na sede
registrada do representante suíço. Os documentos básicos do Fundo
bem como o relatório anual e, se corresponder, semestral podem ser
obtidos sem custo na sede registrada do representante suíço.
O presente documento não está desenvolvido para abarcar tudo e
deve ser lido junto com o prospecto principal e os complementos de
oferta dos Fundos que proporcionam informação detalhada e
importante sobre os Fundos e que estão disponíveis para seu
download em www.dominion-funds.com. O presente relatório contém
comentários e representa as opiniões do autor. Embora tenha sido
preparado com cuidado, seu conteúdo não deve ser tomado como
assessoramento de nenhum tipo a nenhuma parte.
Os perfis de risco dos fundos são os típicos de qualquer outro fundo
baseado puramente em ações e os movimentos de mercado podem
fazer que o valor dos investimentos e qualquer valor obtido das
mesmas diminua ou aumente. O rendimento passado não é indicador
de resultados futuros. Os resultados podem aumentar ou diminuir
como consequência de qualquer flutuação de moeda.
O presente documento não é uma oferta de venda. Se deseja saber
mais sobre os Fundos, por favor entre em contato com seu assessor
profissional ou nossa equipe de serviços de investimento em +44 1481
734343 ou ao e-mail contact@dominion-funds.com. Não está
permitida a utilização ou cópia da informação sem prévio
consentimento por escrito do Dominion Fund Management Limited.
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Dominion Fund Management Limited
Mill Court, La Charroterie,
St Peter Port, Guernsey GY1 1EJ

dominion-funds.com

