CIDADES EMERGENTES. RIQUEZA EMERGENTE. OPORTUNIDADES EMERGENTES.

Focada em retorno total de longo prazo por
meio de investimentos em infraestrutura e
serviços de utilidade pública
• Um fundo fechado “closed-end fund” que
foca no retorno total em longo prazo
• Portfólio de ativos que mitigam os riscos
de mercado
• Obtenção de retornos em longo prazo
vindos dos mercados emergentes
• Sólida equipe gerencial que conta com
um incrível histórico no setor
• Investimento responsável é um
componente central no processo de
decisão de investimentos

RETORNO DO VALOR
PATRIMONIAL POR AÇÃO
(“VPA”)

14,9%

RECEITA POR AÇÃO
PROVENIENTE DE DIVIDENDOS
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DIVIDENDOS POR AÇÃO
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Para obter mais informação visite www.uemtrust.co.uk
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Investimentos operacionais maduros com
sólido fluxos de caixa
INVESTIMENTOS POR GEOGRAFIA EM 31 DE MARÇO DE 2022
Outros Europa

10,2%

Romênia

2,3%

China (incl. Hong Kong) 15,9%
Brasil

Índia

20,9%

Colombia

3,5%

Chile

1,8%

México

4,2%

Oriente Médio/África

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
1. International Container Terminal Services,
Inc. (Filipinas)

5,6%

Utilico Emerging Markets Trust plc (“UEM”) é
um fundo de investimento fechado “closedend fund” do Reino Unido
• Inaugurada em 2005 (Utilico Emerging Markets
Limited – a predecessora da UEM) e listada na
Bolsa de Valores de Londres
• Ativos sob gestão menos passivos correntes
de £569,6M
• O retorno total composto do VPA anual desde
o início foi de 9,7%
Estratégia de investimento comprovada que
visa o rendimento total de longo prazo

2. Alupar Investimento S.A. (Brasil)

• Retorno total sustentado por investimentos em
ativos operacionais e geradores de caixa
• Equipe focada em ativos operacionais, em
vez de “greenfield”, miticando o risco do
investimento
• 91,6% do portfólio está investido em
empresas listadas que predominantemente
já estão estabelecidas, gerando lucro e
pagando dividendos, estimulando a liquidez e
transparência
• Decisões de investimento baseadas em
análises fundamentalistas, incluindo reuniões
com diretivos e visitas aos ativos locais.

3. India Grid Trust (Índia)

Portfólio de ativos que mitigam o risco de
mercado
• Mitigação de risco efetiva alcançada via
diversificação geográfica e setorial
• Exposição máxima num país limitada a 50% e
20% em um único ativo
• A maior posição individual é responsável por
4,6% do portfólio e o valor das 30 maiores
posições representam 65,6%

11,3%

Coreia do Sul

5,4%

Outros Ásia

4,4%

Filipinas

4,6%

Malásia

2,8%

Fonte: ICM

Obtenção de retornos em longo prazo
provenientes de mercados emergentes
• Previsão de que o desempenho do PIB de
mercados emergentes continue ultrapassando
o de mercados desenvolvidos
• O crescimento acelerado da classe média
urbana tem sido fundamental para impulsar
a necessidade de melhoras nas políticas de
infraestrutura, serviços de utilidade pública
e meio ambiente, gerando oportunidades
associadas a taxas de crescimento mais altas
• Focado em mercado desenvolvidos e em
desenvolvimento que possuem atributos
sólidos para investimentos, tais como:
estabilidade política, desenvolvimento
econômico, segurança jurídica, aceitável perfil
de risco para fatores ESG (ambientais, sociais
e de governança) e ambiente favorável para
investimento estrangeiro
Uma sólida equipe gerencial que conta com
um contundente histórico no setor
• Administrada pela ICM Investment
Management Limted e a ICM Limited (“ICM”),
uma equipe sólida e dedicada com uma
extensa experiência com investimentos em
setores de serviços públicos e infraestrutura
em mercados emergentes
• A equipe da ICM viaja extensivamente para
visitar as empresas investidas e buscar novas
oportunidades de investimentos
• A equipe global da ICM tem mais de 70
funcionários que administram mais de USD
2,6B em fundos diretos e são responsáveis
indiretamente por USD 24,0B em ativos
alocados em subsidiárias

• A maioria dos investimentos são pagadoras
de dividendos, proporcionando resiliência em
mercados fracos
Observações Importantes												
As informações apresentadas neste documento servem unicamente para propósitos informativos e não visa ser e nem deve ser interpretada como uma oferta
ou recomendação para negociar com a UEM. Investimentos na UEM estão sujeitos a riscos de investimento e o valor do investimento e a renda derivada dele
pode cair como também crescer e investidores podem não obter de volta a quantia principal investida. O desempenho passado não é um indicador para o
desempenho futuro. Os investidores devem ler o prospecto e seus suplementos e procurar assessoria profissional adequada antes de tomar qualquer decisão
de investimento. As informações apresentadas foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas nenhuma representação ou garantia é dada ou pode
ser entendida como sendo acertadas ou completas. Os Gestores se reservam o direito de fazer qualquer mudança à informação em qualquer momento, sem
aviso prévio. Publicado pela ICM Investment Management Limited (registrada na Inglaterra: 08421482), a qual está autorizada e regulada pela Financial Conduct
Authority (FRN: 630094).
Toda a informação apresentada é atualizada de 31 de Março de 2022 a não ser que seja de outra forma especificado.

Para obter mais informação visite www.uemtrust.co.uk
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