
Date despre administrator 

BlackRock Global Funds (compania) este o societate cu răspundere limitată (société anonyme) înființată 

în temeiul legislației din Marele Ducat al Luxemburgului ca o societate de investiții deschisă cu capital 

variabil (société d’investissement à capital variable). 

Compania este administrată de BlackRock Luxembourg S.A., o societate pe acțiuni (société anonyme) 

înființată în 1988 cu numărul de înregistrare B 27689. Societatea de administrare a fost autorizată de 

Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar să gestioneze afacerea și afacerile companiei. 

Management Company 

BlackRock (Luxembourg) S.A. 

35 A, avenue J.F. Kennedy, 

L-1855 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

 

 

Descriere fond 

Fondul BlackRock Global SmallCap (USD) ISIN LU0147403843 își propune să maximizeze rentabilitatea 

investiției printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele fondului. 

 

Politica de investiții 

 

Fondul investește cel puțin 70% din activele sale totale în titluri de capital (de ex. acțiuni) ale companiilor 

cu capitalizare mai mică.  

Fondul investeste in  piețele dezvoltate la nivel global, cu toate acestea, fondul poate investi și pe piețele 

emergente ale lumii. 

Pentru a-și atinge obiectivul și politica de investiții, fondul va investi într-o varietate de strategii și 

instrumente de investiții. În special, fondul va utiliza modele cantitative (adică matematice sau statistice) 

pentru a realiza o abordare sistematică (adică bazată pe reguli) a selecției actiunilor. Aceasta înseamnă că 

actiunile vor fi selectate pe baza contribuției lor așteptate la randamentele portofoliului atunci când sunt 

luate în considerare previziunile de risc și tranzacție. 

 

 

 

 



Benchmark 

MSCI ACWI Small Cap Index 

 

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc 

Profilul de risc al fondului este ridicat fiind încadrat în clasa 6 ( pe o scară de la 1 la 7). 
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Durata de investire minimă recomandată 

Este posibil ca acest fond să nu fie adecvat pentru investiții pe termen scurt. 

 

Nivelul și structura taxelor 

Nivelul și structura taxelor este detaliată în condițiile generale ale asigurării ( anexa GTC). 

 

Garanțiile administratorului 

O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități de fond, reprezintă atât o oportunitate de 

câștig cât și un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 


