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Objetivo: Este documento fornece as principais informações sobre este produto de investimento. Não 
é material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, 
custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para compará-lo com outros produtos. 
 

 
PSH – Ações ordinárias 

Identificador: GG00BPFJTF46 
PERSHING SQUARE HOL DINGS, L TD. – ORDINARY SHARES 

http://www.pershingsquareholdings.com  
Telefone +44 (0)1481 810 100 para mais informações 

 
Autoridade competente: Nenhum 
Data da publicação: 18-03-2020 

 

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 

 

O que é este produto? 

 
 Tipo  Ações ordinárias na Pershing Square Holdings, Ltd., uma companhia de  

investimentos fechada incorporada em Guernsey (a “Companhia”). As ações  
ordinárias são negociadas na Euronext Amsterdam e no Principal mercado da  
Bolsa de Londres. As ações ordinárias são negociadas em libras esterlinas no  
mercado principal da bolsa de valores de Londres e em dólares americanos na  
Euronext Amsterdam. A Companhia tem uma vida útil ilimitada e não há data de  
vencimento para as ações ordinárias. Não há um período recomendado para as  
ações ordinárias. A Companhia pode, mas não tem obrigação de recomprar ações  
ordinárias e os investidores devem esperar que o principal meio de alienação de  
ações ordinárias seja através de vendas no mercado secundário. O preço pelo qual  
um investidor pode alienar ações ordinárias dependerá do preço de mercado  
secundário prevalecente, que pode ou não refletir o valor do patrimônio líquido  
predominante por ação ordinária. As ações ordinárias são negociadas  
historicamente com um desconto no valor do patrimônio líquido da Companhia e  
podem continuar sendo negociadas com esse desconto. 
 

 Objetivos O objetivo de investimento da Companhia é preservar o capital e buscar uma  
valorização máxima e de longo prazo do capital proporcional a um risco razoável. 
A Companhia busca atingir seu objetivo de investimento por meio de posições de  
investimento longas e curtas em ações ou títulos de dívida de emissores públicos  
dos EUA e de fora dos EUA (incluindo valores mobiliários conversíveis em títulos  
de dívida de capital), instrumentos derivativos e quaisquer outros instrumentos  
financeiros que seu gerente de investimentos, Pershing Square Capital  
Management L.P. (o “Gerente”), acredita que alcançará o objetivo de  
investimento da companhia. 
 

Investidor de varejo  A Companhia não é especificamente destinada a investidores de varejo. Um  
pretendido investimento na Companhia é adequado apenas para investidores capazes de  

avaliar os méritos e riscos de tal investimento, que entendem o risco potencial de  



perda de capital e que pode haver liquidez limitada nas ações ordinárias, para as  
quais um investimento na As ações ordinárias constituem parte de uma carteira  
diversificada de investimentos, que compreendem e estão dispostos a assumir os  
riscos envolvidos no investimento na Companhia e que possuem recursos 
suficientes para suportar perdas (que podem ser iguais ao valor total investido)  
que possam resultar de esse investimento. Dessa forma, espera-se que  
investidores típicos da Companhia sejam investidores experientes, investidores  
institucionais, investidores de alto patrimônio líquido e outros investidores que  
tenham recebido aconselhamento profissional adequado e entendam os riscos  
envolvidos no investimento na Companhia. 
 

Data de maturidade Este produto não tem data de maturidade. 
 

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca? 

 
 
  



1 2 3 4 5 6 7 Esteja ciente do risco cambial. Você receberá 
pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o 
retorno final que você obterá depende da taxa de 
câmbio entre as duas moedas. Esse risco não é 
considerado no indicador mostrado acima. 
 
A Companhia está exposta ao risco de que seu 
portfólio não atenda aos objetivos da Companhia se 
for investido de forma inadequada ou se os 
mercados se moverem adversamente. A Companhia 
está exposta aos riscos decorrentes de qualquer 
falha de sistemas e controles nas operações do 
Gerente ou de seus outros prestadores de serviços. 
Embora exista o número de métodos pelos quais a 
Companhia poderia procurar administrar qualquer 
desconto no valor do patrimônio líquido no qual as 
ações da Companhia são negociadas no mercado 
secundário, não há garantia de que a Companhia 
possa ou irá utilizar algum ou todos esses métodos 
ou, se houver, será bem-sucedido. 
 
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o 
desempenho futuro do mercado, para que você 
possa perder parte ou todo o seu investimento. 
 
Se não pudermos pagar o que lhe é devido, você 
poderá perder todo o seu investimento. 

-----------------------------------------------------------→ 
Baixo risco                                              Maior risco 
 
O indicador de risco pressupõe que você mantenha o 
produto por 5 anos. 
O risco real pode variar significativamente se você 
lucrar cedo e conseguir menos. 
 
O indicador de risco resumido é um guia para o nível de 
risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Isso mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou 
porque não podemos pagar. 
 
Classificamos este produto como 5 em 7, que é uma 
classe de risco médio-alto. Isso classifica as perdas 
potenciais do desempenho futuro em um nível médio-
alto e as más condições do mercado provavelmente 
afetarão a capacidade de pagar a você. 

  



 

Investimento USD 10 000 

 
Cenários 

 

 
1 Ano 

 

 
3 Anos 

 

5 Anos 
(Período de 

espera 

recomendado) 

 

Cenário de estresse 

O que você pode recuperar após os custos 1 651.29 2 763.01 1 759.65 

Retorno médio a cada ano -83.49% -34.87% -29.35% 

 

Cenário desfavorável 

O que você pode recuperar após os custos 7 084.04 5 061.07 3 853.51 

Retorno médio a cada ano -29.16% -20.31% -17.36% 

 

Cenário moderado 

O que você pode recuperar após os custos 9 391.69 8 226.35 7 205.61 

Retorno médio a cada ano -6.08% -6.30% -6.34% 

 

Cenário favorável 

O que você pode recuperar após os custos 12 314.75 13 224.85 13 326.12 

Retorno médio a cada ano 23.15% 9.76% 5.91% 

Esta tabela mostra o dinheiro que você poderia recuperar nos próximos 5 anos, em diferentes cenários, se investir US $ 10.000. 

Os cenários mostrados ilustram o desempenho do seu investimento. Você pode compará-los com os cenários de outros 

produtos. 

Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências do passado sobre como o valor 

desse investimento varia e não é um indicador exato. O que você recebe varia de acordo com o desempenho do mercado e 

por quanto tempo você mantém o investimento / produto. 

O cenário de estresse mostra o que você pode recuperar em circunstâncias extremas de mercado e não considera a situação 

em que não podemos pagar. 

As figuras mostradas incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que você paga ao 

seu consultor ou distribuidor. As figuras não consideram sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o quanto 

você recebe de volta. 

 

O que acontece se a Pershing Square Holdings, Ltd. - Ações ordinárias não conseguem pagar? 

A companhia não é obrigada a fazer qualquer pagamento a você em relação ao seu investimento. Se a Companhia foi 

liquidada, você teria direito a receber uma distribuição igual à sua parte dos ativos da Companhia, após o pagamento de 

todos os seus credores. O Gerente não tem obrigação de efetuar qualquer pagamento a você em relação às ações ordinárias. 

Não existe um esquema de compensação ou garantia aplicável à companhia e, se você investir na Companhia, deve estar 

preparado para assumir o risco de perder todo o seu investimento. 

Quais são os custos? 

A Redução no rendimento (RIY) mostra qual o impacto que os custos totais que você paga terão no retorno do investimento 

que você pode obter. Os custos totais consideram único, custos contínuos e incidentais. 

Os valores mostrados aqui são os custos cumulativos do próprio produto, por três diferentes períodos de espera. Eles 

incluem possíveis multas por saída antecipada. Os valores pressupõem que você investe US $ 10.000. Os valores são 

estimativas e podem sofrer alterações no futuro. 

Custos ao longo do tempo 

A pessoa que o vende ou o aconselha sobre este produto pode cobrar outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecerá 

informações sobre esses custos e mostrará o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo. 



  



Investimento USD 10 000 

Cenários 
Se você descontar Se você descontar Se você descontar 

depois 1 ano depois 3 anos depois 5 anos 

Custos totais    316.34 977.03 1 680.03 

Impacto no 

retorno 

(RIY por Ano) 3.16% 3.16% 3.15% 

Custos únicos Custos de entrada % 0.00 O impacto dos custos que você paga ao inserir seu 

investimento. Isso é o máximo que você pagará e poderá 

pagar menos. 

Custos de saída % 0.00 O impacto dos custos de sair do seu investimento quando 

ele amadurece. 

Custos contínuos Custos de transação do 

portfólio 

% 0.56 O impacto dos custos de comprar e vender investimentos 

subjacentes ao produto. 

Outros custos em andamento % 2.54 O impacto dos custos que assumimos todos os anos para 

gerenciar seus investimentos. 

Custos 

incidentais 

Taxas de desempenho % 0.14 O impacto da taxa de desempenho. 

Interesses transportados % 0.00 O impacto dos interesses transportados. 

 

Por quanto tempo devo segurá-lo e posso retirar meu dinheiro mais cedo? 

 

Este produto não possui um período mínimo de espera obrigatório. Ele foi projetado para investimentos de longo prazo, com 

investidores sendo capazes de vender seus investimentos à vontade na Euronext Amsterdam ou na Bolsa de Londres. O período 

de espera recomendado neste documento é apenas para fins ilustrativos. A Companhia não é obrigada a adquirir nenhuma das 

ações da Companhia. Você pode vender suas ações na Companhia em qualquer dia que seja um dia de negociação na Euronext 

Amsterdam ou na Bolsa de Londres. Não são pagas taxas ou multas à companhia ou ao fabricante do PRIIPs na venda do seu 

investimento, mas você pode ser obrigado a pagar taxas ou comissões a qualquer pessoa que organize a venda em seu nome. 

Como posso reclamar? 

Se você tiver alguma reclamação sobre o produto ou conduta do fabricante do produto, poderá apresentar sua reclamação [no 

site da companhia em www.pershingsquareholdings.com] ou com [o administrador da companhia, Elysium Fund Management 

Limited em P.O. Box 650, 1º andar, Royal Chambers, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3JX Channel Islands ou 

em +44 (0) 1481 810 100]. Se você tiver uma reclamação sobre uma pessoa que está aconselhando ou vendendo o produto, 

você deve buscar essa reclamação com a pessoa relevante em primeira instância. 

 

Outra informação relevante 

 

Consulte http://www.pershingsquareholdings.com para obter mais detalhes e toda a documentação relacionada a esta 

companhia de investimento. 

 

 

Composição dos custos 

A tabela abaixo mostra o impacto a cada ano dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que você pode 

obter no final do período de retenção recomendado e o significado das diferentes categorias de custos. 

Esta tabela mostra o impacto no retorno por ano 

 


