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Astra SICAV-SIF Iridium Flexible Equity 
ISIN LU1244564792 Advisor FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. 
Bloomberg ASIFLEA LX Equity Gestor Andbank Asset Management Luxemburg 
Divisa  EUR Custodi Quintet Private Bankers, S.A. 
Renda variable 100% Administrador European Fund Administration, S.A. 
Valoració Diària Auditor Deloitte Luxemburg 
Dividends Reinvertits Classes d’accions Única, Classe A 
 

Política d’inversió 
 

El compartiment és un Feeder del Fons Fimarge Fund FCP Internationsl Equity Classe A, Sub-Fons de Fimarge Fund. L’objectiu del Sub-
Fons és superar el següent índex durant un horitzó temporal d’inversió recomanat de 5 anys: 50% MSCI AC World índex, 25% Stoxx 
Europe 600 i 25% S&P500 EUR. Malgrat que el Sub-Fons compara el seus rendiments amb l’índex de referència anteriorment esmentat, 
no intenta replicar-lo i selecciona lliurement els valors en els que inverteix. Aquesta desviació amb l’índex de referència pot ser 
significativa. 
Els actius del Sub-Fons s’assignaran d’acord a les conviccions del gestor sobre l’evolució del mercat, l’entorn econòmic, les oportunitats 
del mercat etc. sense restriccions ni límits en quant a la diversificació geogràfica, industrial o sectorial. El sub-Fons està gestionat 
activament, i invertirà fins el 100% dels seus actius en una cartera seleccionada d’accions internacionals (principalment de mitjana i gran 
capitalització) negociades en mercats organitzats sense restriccions geogràfiques, a partir d’una anàlisis purament fundamental. El Sub-
Fons podrà invertir a més a més fins a un 10% dels seus actius indirectament a través d’altres OICVM, inclosos els ETF. 
Les inversions en països emergents no superarà el 30% dels actius nets del Sub-Fonds.  
Únicament amb l’objectiu de gestionar la liquiditat, el Sub-Fons podrà invertir en bons a curt termini (principalment bons del Tresor). El 
Sub-Fons podrà mantenir, de forma temporal, fins al 100% dels seus actius en efectiu o instruments monetaris (és a dir, efectiu i dipòsits 
a curt termini, certificats de depòsits i lletres i fons monetaris). 
El Sub-Fons pot utilitzar contractes a termini i futurs amb finalitats de cobertura. 
Les inversions subjacents a aquest producte financer no tenen en compte els criteris de la UE per a activitats econòmiques 
mediambientalment sostenibles. 
 

Investment Manager i Investment Advisor 
 

A iniciativa i sol·licitud de FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. el compartiment va iniciar les seves operacions el 12 de juny de 
2015. La SICAV ha designat Andbank Asset Management Luxemburg, domiciliada al carrer Robert Stümper 7A, L-2557 Luxemburg, Gran 
Ducat de Luxemburg, com gestor, el qual ha designat FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A., domiciliada al carrer Bonaventura 
Armengol 10, Bloc 1, Planta 5, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, com Advisor del compartiment. 
 
Amb data 20 de maig de 2022, el compartiment adquireix participacions del fons Fimarge Fund FCP International Equity Classe A,  
convertint-se en un Feeder.  
 
 

Perfil de risc 
 

El compartiment està destinat a inversors institucionals, a 
inversors professionals i a inversors qualificats segons la llei 
luxemburguesa de 13 de febrer de 2007. Sota aquest precepte 
són inversors qualificats aquells que inverteixen un import mínim 
de 125.000 euros i que declaren expressament conèixer les 
característiques de la inversió.  
 
Malgrat la possibilitat d’implementar derivats financers com forwards per calibrar el risc de divisa, el compartiment està subjecte a les 
fluctuacions de tipus de canvi de les posicions en moneda diferent de l’euro. Els forwards de divisa tenen implícit el risc de contrapartida. 
 

Menor risc Major risc
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També existeix un risc de tipus d’interès vinculat a posicions en renda fixa, així com el risc de pèrdua de valor en les inversions de renda 
variable, especialment en accions d’empreses petites, que tendeixen a ser més volàtils. Els inversors potencials han de tenir en compte  
que els actius situats en països emergents tenen més volatilitat i menys protecció legal i que se’ls pot aplicar normes comptables diferents 
dels estàndards internacionals. 
 
Pel que fa al risc de liquiditat, en condicions de mercat inusuals o amb volums particularment baixos, el compartiment podria tenir 
dificultats de valoració o de compra-venda d’alguns dels seus actius que podrien generar obstacles per satisfer demandes de reembors 
importants. 
 

Despeses 
 

Honoraris de gestió  0,20%  Comissió per gestió de riscos  0,05% 
Comissió de subscripció  0%  Prima d’èxit   0% 
Comissió de reembors  0% 
 

Altres 
 

Dia de valoració   Diària. Si no és feiner a Luxemburg, es trasllada al següent dia feiner. 
 
Dia de càlcul   El dia immediatament posterior al dia de valoració. 
 
Data límit de subscripció Fins a les 12 del migdia, hora de Luxemburg, del dia feiner immediatament anterior al dia de 

valoració aplicable. Les instruccions rebudes pel Registrar & Transfer Agent després d’aquesta 
hora es consideren rebudes el dia feiner següent. 

 
Inversió mínima   125.000 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fimarge, Societat Financera d'Inversió, S.A. 
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Aquest document és un breu resum del Prospecte del compartiment, al qual cal referir-se per obtenir informació exhaustiva. Les dades i les estimacions, opinions, 
previsions i recomanacions contingudes en aquest document han estat elaborades per Fimarge i es faciliten sense que constitueixin cap oferiment contractual. 
L’inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors i els resultats històrics de les inversions no garanteixen l’evolució o els resultats futurs. Fimarge 
no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua, directa o indirecta, que pugui ocasionar la informació continguda en aquest document. La informació que hi 
figura s’ha obtingut de fonts fiables i, tot i que s’ha sotmès a un exhaustiu procés de revisió, pot incórrer en errors. L’inversor que accedeixi a aquest document ha 
de tenir en compte que el compartiment al que es refereix pot no ser adequat als seus objectius d’inversió. El present document no ha d'implicar decisions d'inversió 
ni s’ha d’entendre com una oferta de compra, venda, subscripció o negociació de valors o d’altres instruments.  
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