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PICTET  
Société d’Investissement à Capital Variable 

15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 38 034 
 
 

Aviso aos acionistas do Pictet 
 

 
 
 

Luxemburgo, 26 de março de 2020 
 
 
 
Estimados acionistas, 
 

Informamos que, devido às condições de mercado excecionais resultantes da crise sanitária motivada pela 
COVID-19, o conselho de administração do Pictet (o “Fundo”) tomou a seguinte decisão para proteger os 
acionistas atuais e remanescentes do Fundo.  

O prospeto atual do Fundo (o “Prospeto”) estabelece que, em determinadas circunstâncias, pode ser 
aplicado um mecanismo de “swing pricing” para garantir que os acionistas atuais e remanescentes não 
sofrem efeitos negativos em caso de subscrições ou resgates acima de determinados limiares. Os níveis 
máximos do fator de “swing pricing” a serem aplicados no caso de este mecanismo ser ativado são indicados 
na secção “Swing Pricing / Spread” do Prospeto e, consoante o caso, nos anexos relevantes do Prospeto.   

Embora os níveis máximos do fator de “swing pricing” indicados no Prospeto sejam suficientes em 
condições normais de mercado, isso não se verifica nas atuais condições de mercado excecionais que o 
Fundo enfrenta.  

Em conformidade com as Perguntas Frequentes publicadas pela Commission de Surveillance du Secteur 
Financier, a autoridade de supervisão do Fundo, a 20 de março de 2020, o conselho de administração do 
Fundo decidiu que seria necessário aplicar níveis do fator de “swing pricing” mais elevados enquanto se 
mantiverem estas condições de mercado excecionais. 

Os níveis do fator de “swing pricing” revistos que podem ser aplicados a partir de 26 de março de 2020 
resultam de um processo de governação interno sólido e baseiam-se numa metodologia robusta (incluindo 
uma análise baseada em dados de mercado/transações) que fornece valores patrimoniais líquidos 
rigorosos, os quais são representativos das condições de mercado vigentes. 
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Este aumento dos níveis do fator de “swing pricing” são, por isso, temporários e os acionistas do Fundo 
serão informados logo que os níveis do fator de “swing pricing” indicados no Prospeto se voltem a aplicar 
através de um aviso publicado no sítio web www.assetmanagement.pictet. 

O prospeto do Fundo será atualizado com a maior brevidade possível, de modo a mencionar esta alteração. 

 
Atentamente, 
 
Em nome do Fundo 

 

 
Emmanuel Gutton 

 
Suzanne Berg 
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Notice to shareholders of Pictet 
 

 
 
 

Luxembourg, 26 March 2020 
 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 

We wish to inform you that due to the current exceptional market conditions resulting from the sanitary 
crisis due to the COVID-19, the board of directors of Pictet (the “Fund”) has taken the following decision in 
order to protect the existing and remaining shareholders of the Fund.  

The current prospectus of the Fund (the “Prospectus”) provides that a swing pricing mechanism may be 
applied in certain circumstances to ensure that existing and remaining shareholders do not suffer negative 
effects in case of subscriptions or redemptions exceed certain thresholds. The maximum swing factor levels 
to be applied in case this mechanism is activated are disclosed in the Prospectus under section “Swing 
Pricing / Spread” and, as the case may be, in the relevant annexes to the Prospectus.   

Although these maximum swing factor levels disclosed in the Prospectus are sufficient in normal market 
conditions, it is no longer the case in the current exceptional market conditions the Fund is facing.  

In accordance with the FAQ released by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the 
supervisory authority of the Fund, on 20 March 2020, the board of directors of the Fund has decided that 
higher swing factor levels could be applied for as long as is necessary due to these exceptional market 
conditions. 

The revised swing factor levels that can be applied as from 26 March 2020 are the result of a robust internal 
governance process and are based on a robust methodology (including market / transaction data based 
analysis) that provides for accurate net asset values which are representative of prevailing market 
conditions. 

This increase of the swing factor levels is therefore temporary and shareholders of the Fund will be 
informed as soon as the levels of the swing factor as disclosed in the Prospectus shall apply again through a 
notice published on the website www.assetmanagement.pictet. 



 

The prospectus of the Fund will be updated to mention this change at the earliest convenience. 

 
Yours faithfully, 
 
On behalf of the Fund 

 

 
Emmanuel Gutton 

 
Suzanne Berg 
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