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GAMCO International SICAV
Merger Arbitrage

Tipus d'actiu: renda variable
Estratègia d'inversió: Merger Arbitrage
Divises: USD, EUR i CHF, les dues darreres amb cobertura contra l'USD.
Gestor d'inversions i promotor:  Gabelli Funds LLC.
Distribuïdor dels fons a Andorra:  Crèdit Andorrà, SA.

A Crèdit Andorrà ens complaem de poder oferir als nostres clients les millors solucions
d'inversió d'acord amb el seu perfil inversor gràcies a la nostra àmplia gamma de fons
d'inversió de renda variable. La finalitat del fons GAMCO International SICAV Merger
Arbitrage, gestionat per Gabelli Funds LLC, és obtenir rendiments consistents,
sostinguts amb el temps i amb un risc més baix que la inversió clàssica en accions.

Perfil d'inversió del client
El fons GAMCO International SICAV Merger Arbitrage inverteix en operacions ja
anunciades de fusions i adquisicions de capital amb l’objectiu d’obtenir retorns bruts
positius d'entre 300 i 400 punts bàsics per sobre del Líbor a 3 mesos.

El fons compta amb una cartera diversificada i amb un elevat grau de liquiditat, amb la
qual pretén minimitzar el risc de mercat, el risc individual de cada operació i la correlació,
invertint en transaccions que siguin estratègiques, en efectiu, amb un bon finançament,
amb cap o pocs obstacles normatius i/o amb el suport dels accionistes. És el mitjà ideal
per a aquells inversors que estiguin interessats en un creixement del capital a llarg
termini, amb un risc moderat.

L'estratègia i metodologia Merger Arbitrage
Merger Arbitrage és una estratègia d'inversió que es basa en l'anàlisi de les empreses
involucrades en operacions corporatives ja anunciades i està orientada a la generació de
rendibilitat absoluta per als seus clients en diferents entorns de mercat, però posant
l'accent en el control dels riscos. Aquesta estratègia ofereix als inversors accés a
oportunitats d'arbitratge quan s'anuncia un moviment corporatiu, és a dir, fusions,
licitacions, escissions, liquidacions, etc. L'objectiu és assolir rendiments absoluts, ajustats
pel risc i amb una correlació baixa amb el risc de mercat.

L'estratègia i metodologia Merger Arbitrage permeten la preservació i el creixement dels
actius a llarg termini.

La rendibilitat del fons es basa en eines pròpies d'anàlisi global, en una rigorosa valoració
dels actius i en la diversificació.
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Avantatges del fons
 Metodologia d'inversió rigorosa
 Liquiditat diària
 Alt grau de diversificació
 Rendiments atractius
 Risc moderat
 Destacat equip de gestió del fons

Rendibilitat

Evolució de la rendibilitat del fons (USD):

Evolució de les rendibilitats anuals (USD):

2011* 2012 2013 31/10/2014 des dell
llançament* TAE

Fons 2,80% 1,07% 2,79% 0,56% 7,40% 2,34%
* 30/09/2011

Gestió del fons
GAMCO Investors Inc. és una companyia nord-americana de serveis financers fundada
per Mario J. Gabelli el 1977. Actualment, GAMCO gestiona al voltant d'uns 49.000 milions
de dòlars per a inversors institucionals i privats d'arreu del món. La societat es negocia a la
Borsa de Nova York (GBL) i ofereix una gamma de productes diversificada per ajudar tot
un ventall d'inversors a assolir els seus objectius financers.

Els productes i els professionals de GAMCO han obtingut els reconeixements més
destacats del sector de manera reiterada. L'any 2011, el fundador de GAMCO, Mario
Gabelli, va ser nomenat «Money Manager of the Year» per la revista Institutional Investors.
De la mateixa manera, l'any 2000 va ser inclòs a l'All-Century Team (la llista amb els
professionals més influents de la indústria de fons d'inversió) de la prestigiosa revista
Barron's. Gabelli Funds LLC és una filial de GAMCO Investors Inc.

GAMCO International SICAV és un Organisme d'Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris (OICVM) SICAV
autoritzat a Luxemburg i supervisat i regulat per la CSSF, amb número de registre B155657. Número de registre
a l’INAF: EB02-0024-01. Data d’inici del fons: 30/09/2011. TAE des de l’inici del fons i fins al 31/10/2014.
Rendiments nets de comissions. Rendiments passats no pressuposen rendiments futurs. Les comissions i les
despeses associades al fons es poden consultar al prospecte. Pot consultar el prospecte a www.borsacredit.ad o
a www.gabelli.com/sicav. Pot sol·licitar els estats financers semestrals i anuals a qualsevol oficina de Crèdit
Andorrà. Societat gestora: MDO Management Company SA. Gestor d'inversions i promotor: Gabelli Funds LLC.
Entitat dipositària: J.P. Morgan Bank Luxembourg, SA. Distribuïdor del fons a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb
número d’autorització EB 02/95.
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