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  Há meses que estamos enfrentando a pandemia global angustiante do vírus 
COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
classificou oficialmente a crise de saúde de coronavírus uma pandemia.1 O que era há 
poucos meses uma abstração distante (e possivelmente deliberadamente oculta) 
agora é uma realidade semi-permanente e que alterou o mundo. Dependendo dos 
investidores-alvo de um fundo de investimento privado, agora em quase todos os 
casos também será um “fato significativo” e um “risco significativo” a ser tratado nos 
documentos do concurso de um fundo privado, principalmente como fator de risco. 
 
 À medida que os cidadãos se adaptam a medidas de segurança, como 'abrigo 
no local', reguladores do mercado de valores mobiliários em todo o mundo, incluindo 
a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), responderam com vários 
anúncios e regulamentos, tentando equilibrar a flexibilidade com o papel de polícia 
regulador do mercado. Nos Estados Unidos, a pandemia do COVID-19 atingiu o 
calcanhar da volumosa versão final da SEC e da liberação de regras proposta. Estes 
são abordados em alguns de nossos outros memorandos. 
 
 No campo de fundos de investimento privado, como fundos de private equity 
e fundos de hedge, ao elaborar circulares de ofertas, suplementos ou relatórios 
periódicos, os profissionais revisam periodicamente os precedentes relevantes das 
empresas de investimento registradas sob a Lei das Sociedades de Investimento de 

 
1 Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus, Veja 

(https://veja.abril.com.br/mundo/oms-declara-novo-coronavirus-como-pandemia/); 
Coronavirus Declared Pandemic by World Health Organization, Betsy McKay, Jennifer Calfas 
and Talal Ansari  The Wall Street Journal, March 11, 2020 (https://www.wsj.com/articles/u-s-
coronavirus-cases-top-1-000-11583917794). 
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1940 (Investment Company Act), bem como os precedentes recentes de outros 
fundos de investimento privados.2  
 
 A seguir, é apresentada uma amostra de divulgações de fatores de risco 
COVID-19 potencialmente úteis que aparecem em Suplementos apresentados na SEC 
nos últimos dois meses. Qualquer documento de oferta ou de divulgação deve levar 
em conta os fatos e circunstâncias únicos do fundo para o qual o editor está 
preparando um documento. Como no caso de qualquer outro modelo, o redator não 
deve confiar apenas em modelos e deve consultar um consultor jurídico com 
conhecimento nessa área. 
 

Kenneth Schwartz 
Ramal Direto: 212-457-0057 
Correio: kschwartz@slfglobal.com 
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2 Embora os fundos privados oferecidos apenas a “investidores credenciados” de acordo com a 

Regra 506 (b) do Regulamento D não sejam diretamente obrigados a fornecer informações 
específicas aos investidores credenciados (“accredited investors”), as regras de antifraude, a 
responsabilidade e o costume de o setor exigem a preparação de um memorando de oferta que 
contenha divulgações guiadas em primeira instância pelas informações que deverão ser 
fornecidas a qualquer investidor não credenciado. Em relação às informações ‘não financeiras’, a 
Regra 502(b)(2) determina que o emissor forneça aos investidores não credenciados as mesmas 
informações necessárias na Parte I do formulário de registro de valores mobiliários nos termos da 
Lei de Valores Mobiliários ao qual o emissor teria o direito de usar. Regra 502(b)(2)(A) da SEC, 17 
CFR 230.502. 



 
Page 3 

 
 

 
Copyright © 2020, Schwartz LLC, todos os direitos reservados. Quaisquer marcas comerciais, nomes comerciais ou materiais protegidos por direitos 
autorais de terceiros incorporados a trechos de apresentações públicas são de propriedade exclusiva de seus proprietários e são usados sem permissão 
apenas para fins informativos.  

 

5. UBS Relationship Funds / SMA Relationship Trust, Suplemento de 3 de 
abril de 2020 ao Prospecto (Stradley Ronon Stevens & Young, LLP) .................. 14 

6. AB Private Credit Investors Corporation 2019 Formulário de Relatório 
Anual 10-K arquivado em 30 de março de 2020 (BDC/RIC) ................................ 16 

7. Blackstone / GSO Long-Short Credit Income Fund Prospecto Preliminar 
de Base, 18 de março de 2020 (Simpson Thacher & Bartlett LLP) ...................... 20 

 
_____________ 

 
 
1. CPG Carlyle Commitments Fund, LLC, Suplemento de abril de 2020 ao 

Memorando Confidencial de 30 de março de 2018, apresentado como Emenda 
No. 10 ao Formulário de Declaração de Registro N-2 sob a Lei das Sociedades de 
Investimento de 1940 (Proskauer Rose LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1560916/000110465920044079/tm2014996d1_posami.htm 

 

CPG CARLYLE COMMITMENTS FUND, LLC 
  

Abril 2020 
   

 
  

  
Suplemento al Memorando confidencial 

Datado de 30 de março de 2018 
  
   *   *   *  [LEGENDAS OMITIDOS]  
  
  
As informações detalhadas abaixo complementam e substituem qualquer informação contrária contida no 
Memorando Confidencial de 30 de março de 2018, conforme alterado ou suplementado periodicamente (o 
"Memorando") pelo CPG Carlyle Commitments Fund, LLC (o "Fundo”). Solicita-se aos investidores em 
potencial que leiam com atenção o Memorando do Fundo e o Contrato de Sociedade Limitada, conforme 
emendado e reformulado periodicamente. Os termos em maiúscula, não definidos de outra forma neste 
documento, terão o mesmo significado estabelecido no Memorando. Se o investidor em potencial desejar 
investir no Fundo, deverá concluir, executar e devolver o Contrato de Solicitação / Subscrição do Investidor 
do Fundo. 
  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1560916/000110465920044079/tm2014996d1_posami.htm
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* * * 
  

A seção do Memorando intitulada “Resumo dos termos - Fatores de risco - Riscos do programa de 
investimentos” é complementada da seguinte forma: 
   
• Os riscos de mercado, incluindo desenvolvimentos políticos, regulatórios, de mercado, econômicos e 

sociais e desenvolvimentos que afetam setores econômicos, indústrias ou segmentos de mercado 
específicos, podem afetar: (i) o valor dos investimentos do Fundo em Investimentos e investimentos 
subjacentes do Fundo, que podem ser mais difíceis de avaliar; (ii) o momento das realizações; (iii) a 
disponibilidade de crédito; e (iv) o período de tempo em que os investimentos são mantidos. Além disso, 
turbulências e liquidez reduzida nos mercados financeiros podem afetar adversamente Gestores de 
Investimento, Fundos de Investimento e emissores, o que poderia afetar adversamente o Fundo. Esses 
riscos podem aumentar se determinados eventos ou desenvolvimentos prejudicarem a cadeia de 
suprimentos global e afetarem empresas em todo o mundo. Exemplos recentes incluem riscos de 
pandemia relacionados ao COVID-19 e medidas agressivas tomadas em todo o mundo em resposta a 
governos e empresas. 

  
A seção do Memorando intitulada "Tipos de investimentos e fatores de risco relacionados: riscos gerais" é 
complementada da seguinte forma: 
  
Risco de mercado. Os riscos de mercado, incluindo desenvolvimentos políticos, regulatórios, de mercado, 
econômicos e sociais e desenvolvimentos que afetam setores econômicos, indústrias ou segmentos de 
mercado específicos, podem afetar: (i) o valor dos investimentos do Fundo em Investimentos e investimentos 
subjacentes do Fundo, que podem ser mais difíceis de avaliar; (ii) o momento das realizações; (iii) a 
disponibilidade de crédito; e (iv) o período de tempo em que os investimentos são mantidos. Além disso, 
turbulências e liquidez reduzida nos mercados financeiros podem afetar adversamente Gestores de 
Investimento, Fundos de Investimento e emissores, o que poderia afetar adversamente o Fundo. As 
economias globais e os mercados financeiros estão cada vez mais interconectados, e as condições e eventos 
em um país, região ou mercado podem afetar adversamente os emissores em um país, região ou mercado 
diferente. Esses riscos podem aumentar se determinados eventos ou desenvolvimentos prejudicarem a cadeia 
de suprimentos global e afetarem empresas em todo o mundo. Exemplos recentes incluem riscos de pandemia 
relacionados ao COVID-19 e medidas agressivas tomadas em resposta por (i) governos, incluindo 
fechamentos de fronteiras, restrições de viagens e a imposição de quarentenas prolongadas ou restrições 
semelhantes em grandes populações, e (ii) ) empresas, incluindo fechamentos forçados ou voluntários, 
mudanças nas operações e redução de pessoal. Os efeitos do COVID-19 contribuíram para o aumento da 
volatilidade nos mercados financeiros mundiais e provavelmente afetarão certos países, regiões, empresas, 
indústrias e setores de mercado de maneira mais dramática do que outros. A pandemia de COVID-19 teve, e 
qualquer outro surto de uma doença infecciosa ou sério problema ambiental ou de saúde pública pode ter um 
impacto negativo significativo nas condições econômicas e de mercado, pode exacerbar os riscos políticos, 
sociais e econômicos pré-existentes em certos países. ou regiões e poderia desencadear um período 
prolongado de desaceleração econômica global, o que poderia afetar o Fundo e seus investimentos 
subjacentes. Não se sabe quanto tempo durará o impacto da pandemia do COVID-19, nem os impactos 
futuros de outros eventos significativos ou sua gravidade. Na medida em que os investimentos subjacentes 
do Fundo tenham excesso de peso em determinados países, regiões, empresas, indústrias ou setores de 
mercado, essas posições aumentarão o risco de perda devido a eventos adversos que afetam esses países, 
regiões, empresas, indústrias ou setores. 
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2. DBX ETF Trust, Suplemento de 15 de abril de 2020 (Dechert LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1503123/000008805320000399/sk_prostkr20-11.htm 
 
497K 1 sk_prostkr20-11.htm XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF (HYLB) 

 
SUPLEMENTO A PERSPECTIVAS ATUALMENTE EFICAZES E PERSPECTIVAS 

RESUMIDAS DE CADA UM DOS FUNDOS LISTADOS ABAIXO
 

 
Xtrackers Emerging Markets Bond - Interest Rate Hedged ETF (EMIH) 
Xtrackers Eurozone Equity ETF (EURZ) 
Xtrackers FTSE Developed ex US Comprehensive Factor ETF (DEEF) 
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) 
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) 
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) 
Xtrackers High Yield Corporate Bond - Interest Rate Hedged ETF (HYIH) 
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) 
Xtrackers Investment Grade Bond - Interest Rate Hedged ETF (IGIH) 
Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF (JPN) 
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) 
Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF (ACSG) 
Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) 
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) 
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) 
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) 
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) 

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) 
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) 
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) 
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) 
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) 
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) 
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF (DBGR) 
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) 
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) 
Xtrackers MSCI Latin America Pacific Alliance ETF (PACA) 
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) 
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) 
Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF (DEUS) 
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) 
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) 
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) 
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) 

  
  
 
A seguinte divulgação é adicionada na seção "PRINCIPAIS RISCOS" dos prospectos resumidos e na seção 
de resumo e na seção "DETALHES DO FUNDO" do prospecto de cada fundo: 
 
Risco de perturbação do mercado.  Eventos geopolíticos e outros, como guerra, terrorismo, 
incerteza econômica, disputas comerciais, crises de saúde pública e eventos geopolíticos 
relacionados, levaram a e no futuro perturbações nas economias e mercados dos EUA e do 
mundo, que pode aumentar a volatilidade no mercado financeiro e ter efeitos adversos diretos ou 
indiretos significativos sobre o fundo e seus investimentos. As perturbações do mercado podem 
fazer com que o fundo perca dinheiro, experimente resgates significativos e encontre dificuldades 
operacionais. Embora várias classes de ativos possam ser afetadas por uma interrupção no 
mercado, a duração e os efeitos podem não ser os mesmos para todos os tipos de ativos. 
 
Eventos recentes de interrupção do mercado incluem a disseminação pandêmica do novo 
coronavírus conhecido como COVID-19 e incerteza significativa, volatilidade do mercado, 
atividade econômica e outras atividades em declínio e aumento da atividade governamental que 
causou. Especificamente, o COVID-19 levou a mortes e morbidades significativas, e as 
preocupações com sua disseminação adicional levaram ao fechamento de escolas e empresas 
não essenciais, cancelamentos, pedidos de abrigo no local, menor gasto do consumidor em 
determinados setores e distanciamento. sociais, proibição de grandes reuniões sociais e viagens, 
quarentenas, medidas governamentais de estímulo econômico, produtividade reduzida, aumento 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1503123/000008805320000399/sk_prostkr20-11.htm
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rápido do desemprego, aumento da demanda e pressão sobre recursos governamentais e 
médicos, fechamento de fronteiras e interrupções do comércio mundial e a cadeia de suprimentos, 
entre outros. Os efeitos, duração e custos totais da pandemia do COVID-19 são impossíveis de 
prever, e as circunstâncias que cercam a pandemia do COVID-19 continuarão a evoluir. A 
pandemia pode afetar certos países, indústrias, setores econômicos, empresas e produtos de 
investimento mais do que outros, pode agravar as tensões econômicas, políticas ou sociais 
existentes e pode aumentar a probabilidade de uma recessão ou depressão econômica. O fundo 
e seus investimentos podem ser adversamente afetados pelos efeitos da pandemia do COVID-19, 
e uma pandemia prolongada pode fazer com que o fundo e seus provedores de serviços tenham 
dificuldades operacionais na coordenação de uma força de trabalho remota e na implementação 
de seus planos de continuidade. comercial, entre outros. 
 
Para o ETF Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares, ETF Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity, ETF 
Xtrackers Harvest CSI 500 China ações-A Small Cap e Xtrackers MSCI All ETF All China Equity, a seguinte 
divulgação é adicionada a “Considerações especiais de risco de investimento na China "na seção" 
PRINCIPAIS RISCOS "do prospecto de resumo e na seção de resumo do prospecto do fundo e adicionada 
a" PRINCIPAIS RISCOS - Risco de Investir na China - Risco Político e Econômico "no Seção "DETALHES 
DO FUNDO" do prospecto do fundo: 
 
15 abril 2020 
PROSTKR20-11 

 
 

  
Ocasionalmente, e no início de 2020 com o coronavírus conhecido como COVID-19, a China 
experimentou surtos de doenças infecciosas e o país pode estar sujeito a outras doenças 
infecciosas, doenças ou outras emergências de saúde pública no país. futuro. Qualquer 
emergência de saúde pública pode reduzir a demanda do consumidor ou a produção econômica, 
levar a fechamentos de mercado, restrições de viagens ou quarentenas e geralmente tem um 
impacto significativo na economia chinesa, que por sua vez pode afetar adversamente o 
investimento. do Fundo. 
 
O texto a seguir substitui “Risco Operacional” na seção “PRINCIPAIS RISCOS” do prospecto resumo de 
cada fundo e na seção resumo do prospecto de cada fundo: 
 
Risco operacional. Ataques cibernéticos, interrupções ou falhas que afetam prestadores de 
serviços ou contrapartes ao fundo, emissores de valores mobiliários mantidos pelo fundo ou outros 
participantes do mercado podem afetar adversamente o fundo e seus acionistas, inclusive 
causando perdas ao fundo ou danificar as operações do fundo. Por exemplo, os ativos do fundo 
ou de seus fornecedores de serviços ou informações confidenciais ou confidenciais podem ser 
apropriados indevidamente, os dados podem ser corrompidos e as operações podem ser 
interrompidas (por exemplo, ataques cibernéticos, falhas operacionais ou interrupções mais 
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amplas podem causar a divulgação de informações privadas sobre acionistas ou informações 
confidenciais sobre fundos, interfere no processamento de transações com acionistas, afeta a 
capacidade de calcular o valor patrimonial líquido do fundo e impede a negociação). Eventos e 
interrupções no mercado também podem desencadear um volume de transações que 
sobrecarregam os sistemas e processos atuais de tecnologia da informação e comunicação, 
afetando a capacidade de realizar operações do fundo. 
 
Embora o fundo e seus provedores de serviços possam estabelecer a continuidade dos negócios 
e outros planos e processos que buscam abordar as possibilidades e conseqüências de ataques 
cibernéticos, interrupções ou falhas, existem limitações inerentes a esses planos e sistemas, 
incluindo o fato de que que não se apliquem a terceiros, como contrapartes de fundos, emissores 
de valores mobiliários mantidos pelo fundo ou outros participantes do mercado, bem como a 
possibilidade de que certos riscos não tenham sido identificados ou que ameaças desconhecidas 
possam surgir no futuro e não há garantia que tais planos e processos serão eficazes. Entre outras 
situações, interrupções (por exemplo, pandemias ou crises de saúde) que causam períodos 
prolongados de trabalho remoto ou ausências significativas de funcionários nos prestadores de 
serviços do fundo podem afetar a capacidade de realizar as operações do fundo. Além disso, o 
fundo não pode controlar diretamente nenhum plano e sistema de cibersegurança implementado 
por seus prestadores de serviços, contrapartes de fundos, emissores de valores mobiliários 
mantidos pelo fundo ou por outros participantes do mercado.. 
 
O texto a seguir substitui “Risco Operacional” na seção “PRINCIPAIS RISCOS” da seção “DETALHES DO 
FUNDO” do prospecto de cada fundo: 
 
Risco operacional. Ataques cibernéticos, interrupções ou falhas que afetam prestadores de 
serviços ou contrapartes ao fundo, emissores de valores mobiliários mantidos pelo fundo ou outros 
participantes do mercado podem afetar adversamente o fundo e seus acionistas, inclusive 
causando perdas ao fundo ou danificar as operações do fundo. Por exemplo, os ativos do fundo 
ou de seus fornecedores de serviços ou informações confidenciais ou confidenciais podem ser 
apropriados indevidamente, os dados podem ser corrompidos e as operações podem ser 
interrompidas (por exemplo, ataques cibernéticos, falhas operacionais ou interrupções mais 
amplas podem causar a divulgação de informações privadas sobre acionistas ou informações 
confidenciais sobre fundos, interfere no processamento de transações com acionistas, afeta a 
capacidade de calcular o valor patrimonial líquido do fundo e impede a negociação). Eventos e 
interrupções no mercado também podem desencadear um volume de transações que 
sobrecarregam os sistemas e processos atuais de tecnologia da informação e comunicação, 
afetando a capacidade de realizar operações do fundo. 
 
Embora o fundo e seus provedores de serviços possam estabelecer a continuidade dos negócios 
e outros planos e processos que buscam abordar as possibilidades e conseqüências de ataques 
cibernéticos, interrupções ou falhas, existem limitações inerentes a esses planos e sistemas, 
incluindo o fato de que que não se apliquem a terceiros, como contrapartes de fundos, emissores 
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de valores mobiliários mantidos pelo fundo ou outros participantes do mercado, bem como a 
possibilidade de que certos riscos não tenham sido identificados ou que ameaças desconhecidas 
possam surgir no futuro e não há garantia que tais planos e processos serão eficazes. Entre outras 
situações, interrupções (por exemplo, pandemias ou crises de saúde) que causam períodos 
prolongados de trabalho remoto ou ausências significativas de funcionários nos prestadores de 
serviços do fundo podem afetar a capacidade de realizar as operações do fundo. Além disso, o 
fundo não pode controlar diretamente nenhum plano e sistema de cibersegurança implementado 
por seus prestadores de serviços, contrapartes de fundos, emissores de valores mobiliários 
mantidos pelo fundo ou por outros participantes do mercado.. 
 
15 abril 2020 
PROSTKR20-11 
  2 

 
  
Os ataques cibernéticos podem incluir tentativas não autorizadas de terceiros para acessar, 
modificar, interromper operações ou impedir o acesso aos sistemas de prestadores de serviços ou 
contrapartes, emissores de valores mobiliários do fundo ou outros participantes do mercado ou 
dados dentro deles. . Além disso, interrupções de energia ou comunicação, atos de Deus, mau 
funcionamento dos equipamentos de tecnologia da informação, erros operacionais e imprecisões 
nos softwares ou sistemas de processamento de dados também podem interromper as operações 
comerciais ou afetar os negócios. dados críticos. 
 
Ataques cibernéticos, interrupções ou falhas podem afetar adversamente o fundo e seus acionistas 
ou causar danos à reputação e sujeitar o fundo a multas regulatórias, custos de litígio, multas ou 
perdas financeiras, reembolso ou outros custos e / ou custos de compensação. de conformidade 
adicional. Além disso, ataques cibernéticos, interrupções ou falhas envolvendo uma contraparte 
no fundo podem afetar a capacidade dessa contraparte de cumprir suas obrigações com o fundo, 
o que pode resultar em perdas para o fundo e seus acionistas. Tipos semelhantes de riscos 
operacionais e tecnológicos também estão presentes para os emissores de valores mobiliários 
mantidos pelo fundo, que podem ter conseqüências negativas significativas para esses emissores 
e podem fazer com que os investimentos do fundo percam valor. Além disso, como resultado de 
ataques cibernéticos, interrupções ou falhas, uma ação ou mercado pode fechar ou emitir 
interrupções de negociação em valores mobiliários específicos ou em todo o mercado, o que pode 
fazer com que o fundo, entre outras coisas, não consiga comprar ou vender certas títulos ou 
instrumentos financeiros ou não podem listar com precisão seus investimentos. 
 
Por exemplo, o fundo depende de várias fontes para calcular o seu NAV. Portanto, o fundo está 
sujeito a certos riscos operacionais associados à dependência de prestadores de serviços e fontes 
de dados de terceiros. O cálculo do valor do patrimônio líquido pode ser afetado pelos riscos 
operacionais derivados de fatores como falhas em sistemas e tecnologia. Tais falhas podem 
causar atrasos no cálculo do NAV do fundo e / ou incapacidade de calcular o NAV por longos 
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períodos de tempo. O fundo pode não ser capaz de recuperar as perdas associadas a essas 
falhas. 

 
Guarde este suplemento para referência futura. 

 
15 abril 2020 
PROSTKR20-11 
 
3. JPMORGAN TRUST II, Suplemento datado de 14 de abril de 2020 (Dechert 

LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/763852/000119312520106923/d909875d497k.htm 
 

 

JPMorgan Access Funds 
JPMorgan Access Balanced Fund 
JPMorgan Access Growth Fund 

Summary Prospectuses and Prospectus dated November 1, 2019, 
as supplemented 

J.P. Morgan Income Funds 
JPMorgan Corporate Bond Fund 

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund 
JPMorgan Floating Rate Income Fund 

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund 
JPMorgan Income Fund 

JPMorgan Inflation Managed Bond Fund 
JPMorgan Managed Income Fund 

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund 
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund 

JPMorgan Total Return Fund 
JPMorgan Unconstrained Debt Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
July 1, 2019, as supplemented 

JPMorgan Emerging Markets Strategic Debt Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 

supplemented 

J.P. Morgan International Equity Funds 
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 

JPMorgan Europe Dynamic Fund 
JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund 

JPMorgan International Advantage Fund 
JPMorgan International Equity Fund 

JPMorgan International Unconstrained Equity Fund 
JPMorgan International Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Money Market Funds 
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund 

JPMorgan California Municipal Money Market Fund 
JPMorgan Federal Money Market Fund 

JPMorgan New York Municipal Money Market Fund 
JPMorgan Prime Money Market Fund 

JPMorgan Tax Free Money Market Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Funds 
JPMorgan Global Allocation Fund 
JPMorgan Income Builder Fund 

JPMorgan Systematic Alpha Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 

supplemented 

JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund 
JPMorgan Research Market Neutral Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan California Tax Free Bond Fund 

JPMorgan High Yield Municipal Fund 
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund 

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Tax Aware Funds 
JPMorgan Tax Aware Equity Fund 

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses 

dated March 1, 2020, as supplemented 

JPMorgan SmartRetirement Funds 
JPMorgan SmartRetirement® Income Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2020 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2025 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2030 Fund 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/763852/000119312520106923/d909875d497k.htm
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JPMorgan SmartRetirement® 2035 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2040 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2045 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2050 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2055 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2060 Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

JPMorgan SmartRetirement Blend Funds 
JPMorgan SmartRetirement® Blend Income Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2020 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2025 Fund 

  

SUP-MF-COVID-420 
 

JPMorgan SmartRetirement® Blend 2030 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2035 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2040 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2045 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2050 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2055 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2060 Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Diversified Fund 

JPMorgan Equity Focus Fund 
JPMorgan Growth and Income Fund 

JPMorgan Hedged Equity Fund 
JPMorgan Intrepid Growth Fund 

JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund 
JPMorgan Intrepid Value Fund 

JPMorgan Mid Cap Equity Fund 
JPMorgan Small Cap Blend Fund 
JPMorgan Small Cap Core Fund 

JPMorgan Small Cap Equity Fund 
JPMorgan U.S. Equity Fund 

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund 
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund 

JPMorgan U.S. Small Company Fund 
JPMorgan Value Advantage Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

JPMORGAN TRUST II 

J.P. Morgan Income Funds 
JPMorgan Core Bond Fund 

JPMorgan Core Plus Bond Fund 
JPMorgan Government Bond Fund 

JPMorgan High Yield Fund 
JPMorgan Limited Duration Bond Fund 

JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund 
JPMorgan Short Duration Bond Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan International Equity Funds 

JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 

supplemented 

J.P. Morgan Money Market Funds 
JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund 

JPMorgan Municipal Money Market Fund 
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 

JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Investor Funds 
JPMorgan Investor Balanced Fund 

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund 
JPMorgan Investor Growth Fund 

JPMorgan Investor Growth & Income Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated 

November 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan Municipal Income Fund 

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund 
JPMorgan Tax Free Bond Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated July 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Equity Income Fund 
JPMorgan Equity Index Fund 

JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund 
JPMorgan Large Cap Growth Fund 
JPMorgan Large Cap Value Fund 

JPMorgan Market Expansion Enhanced Index Fund 
JPMorgan Mid Cap Growth Fund 

JPMorgan Small Cap Growth Fund 
JPMorgan Small Cap Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

JPMORGAN TRUST IV 

J.P. Morgan International Equity Funds 
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund 

JPMorgan International Equity Plus Fund 
JPMorgan International Hedged Equity Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Funds 
JPMorgan Macro Opportunities Fund 

Prospectus dated April 7, 2020, as supplemented 

JPMorgan SmartSpending 2050SM Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 

2019, as supplemented 
  

 
J.P. Morgan Money Market Funds 

JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund 
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JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund 

Summary Prospectus and Prospectus dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan SMA Funds 
JPMorgan Core Focus SMA Fund 
JPMorgan Municipal SMA Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Equity Premium Income Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

J.P. MORGAN FLEMING MUTUAL FUND GROUP, INC. 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Mid Cap Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

J.P. MORGAN MUTUAL FUND INVESTMENT TRUST 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Growth Advantage Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 
2019, as supplemented 

UNDISCOVERED MANAGERS FUNDS 

JPMorgan Realty Income Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 

2019, as supplemented 
 
 

(Todas as classes de compartilhamento) 
(cada um referido como um "Fundo" e, em conjunto, os "Fundos")  

 
Suplemento de 14 de abril de 2020 aos 

Prospectos Resumidos e aos Prospectos com as datas acima 

Em vigor imediatamente, o “Resumo de risco / retorno - Os principais riscos de investimento do Fundo - Risco 
geral de mercado” e as seções “Mais informações sobre o (s) Fundo (s) - Riscos de Investimento - Risco Geral 
de Mercado” são removidos na sua totalidade e substituídos pelos seguintes: 

Risco geral de mercado. Economias e mercados financeiros em todo o mundo estão cada vez mais 
interconectados, aumentando a probabilidade de eventos ou condições em um país ou região afetar 
adversamente mercados ou emissores em outros países ou regiões. Os valores mobiliários da carteira do 
Fundo podem apresentar desempenho inferior aos valores mobiliários nos mercados financeiros em geral, 
em um mercado financeiro específico ou em outras classes de ativos devido a vários fatores, incluindo 
inflação (ou expectativas de inflação), deflação (ou expectativas de deflação), taxas de juros, demanda 
global por produtos ou recursos específicos, instabilidade do mercado, redução de crises e dívidas, 
embargos, tarifas, sanções e outras barreiras comerciais, eventos regulatórios e outros programas de 
controle do governo para mercado ou comércio e eventos geopolíticos relacionados. Além disso, o valor dos 
investimentos do Fundo pode ser afetado negativamente pela ocorrência de eventos globais, como guerra, 
terrorismo, desastres ambientais, desastres naturais ou eventos, instabilidade do país e epidemias ou 
pandemias de doenças infecciosas. 
Por exemplo, o surto de COVID-19, uma nova doença de coronavírus, afetou negativamente as economias, 
os mercados e as empresas individuais em todo o mundo, incluindo aquelas nas quais um Fundo investe. 
Os efeitos dessa pandemia na saúde pública e nas condições comerciais e de mercado, incluindo 
suspensões e fechamentos de operações de câmbio, podem continuar a ter um impacto negativo 
significativo no desempenho dos investimentos do Fundo, aumentar a volatilidade do Fundo, exacerbar 
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políticas, sociais e econômicas pré-existentes. riscos para o Fundo e impactar negativamente amplos 
segmentos de empresas e populações. Como resultado, as operações do Fundo podem ser interrompidas, 
o que pode contribuir para o impacto negativo no desempenho do investimento. Além disso, os governos, 
suas agências reguladoras ou organizações de autorregulação podem tomar medidas em resposta à 
pandemia que afeta os instrumentos nos quais o Fundo investe, ou os emissores desses instrumentos, de 
maneiras que possam ter um impacto negativo significativo no desempenho de investimento do fundo. O 
impacto total da pandemia do COVID-19 ou de outras futuras epidemias ou pandemias é atualmente 
desconhecido.     

  
OS INVESTIDORES DEVEM MANTER ESTE SUPLEMENTO 

COM O RESUMO DO PROSPECTO E O PROSPECTO 
PARA REFERÊNCIA FUTURA 

 
4. Goldman Sachs Trust II, Suplemento de 3 de abril de 2020 (Dechert LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557156/000119312520098330/d909608d497k.htm  
  

GOLDMAN SACHS TRUST II 

3 de abril de 2020 Complemento aos Prospectos atuais e Prospectos resumidos (conforme aplicável) para 
cada série do Goldman Sachs Trust II (cada um em diante denominado um "Fundo") 

e declarações de informação adicionais (“SAIs”) para o 
     

Multi-Manager Alternatives Fund 
Multi-Manger Non-Core Fixed Income Fund 

Multi-Manager Global Equity Fund 
Multi-Manger Real Assets Strategy Fund    

GQG Partners International Opportunities Fund 
Multi-Manager International Equity Fund 

Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund, and 
Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund 

(collectively, the ”Sub-Advised Funds”) 

Para efeitos deste Suplemento, as referências a "um fundo" e "os fundos" são referenciadas a, e serão 
substituídas por, "o fundo", "uma Carteira", "as Carteiras" ou "um fundo subjacente" como tal término 
definido pode ser usado para se referir a um Fundo num Prospecto, um Prospecto Resumido ou uma SAI. 

Com a vigilância intermediária, o Prospecto e o Prospecto resumido de cada Fundo, revisam as seguintes 
manobras: 

O texto a seguir substitui na íntegra ou adiciona, conforme aplicável, os parágrafos "Risco de 
mercado" na seção "Resumo - Estratégia principal" dos Prospetos e a seção "Estratégia principal" 
dos Prospetos Resumo: 

Risco de mercado. O valor dos títulos nos quais o Fundo investe pode aumentar ou diminuir em resposta às 
perspectivas de empresas individuais, setores ou governos particulares e / ou condições econômicas gerais 
em todo o mundo devido a economias globais e mercados financeiros cada vez mais interconectados. 
Eventos como guerra, atos de terrorismo, agitação social, desastres naturais, disseminação de doenças 
infecciosas ou outras ameaças à saúde pública também podem afetar significativamente o Fundo e seus 
investimentos. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557156/000119312520098330/d909608d497k.htm
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Na seção “Resumos dos fundos” dos prospectos, os seguintes locais são remanescentes na totalidade 
agrega, segundo correspondente, na fila “Resultados do mercado”:  
          

Mercado    ✓                    

O texto a seguir substitui completamente os parágrafos "Risco de mercado" nas seções "Riscos do 
fundo" e "Riscos do fundo subjacente" dos Prospetos: 

Risco de mercado: O valor dos títulos nos quais um Fundo investe pode aumentar ou diminuir em resposta 
às perspectivas de empresas individuais, setores privados ou governos e / ou condições econômicas gerais 
em todo o mundo. As alterações de preço podem ser temporárias ou durar longos períodos. Os 
investimentos de um Fundo podem apresentar excesso de peso de tempos em tempos em um ou mais 
setores ou países, o que aumentará a exposição do Fundo ao risco de perda por eventos adversos que afetam 
esses setores ou países.. 

As economias globais e os mercados financeiros estão cada vez mais interconectados, e as condições e 
eventos em um país, região ou mercado financeiro podem afetar adversamente os emissores em um país, 
região ou mercado financeiro diferente. Além disso, eventos locais, regionais e globais como guerra, atos 
de terrorismo, agitação social, desastres naturais, disseminação de doenças infecciosas ou outras ameaças à 
saúde pública também podem afetar adversamente emissores, mercados e economias, mesmo de maneiras 
que não podem necessariamente ser antecipadas. Um Fundo pode ser afetado negativamente se o valor de 
uma carteira for afetado negativamente por tais condições ou eventos políticos ou econômicos. Além disso, 
organizações governamentais e quase-governamentais adotaram uma série sem precedentes de ações 
projetadas para apoiar os mercados. Tais condições, eventos e ações podem levar ao aumento do risco de 
mercado. 

Com efeito imediato, a SAI [Statement of Additional Information ou Declaração de informações adicionais] 
de cada dos Fundo com Sub-Gestor é revisto como segue: 

Todas as referências a "Nota especial sobre mudanças regulatórias e eventos de mercado" são 
removidas na íntegra e substituídas por "Nota especial sobre mudanças regulatórias e outros eventos 
de mercado". 

 
 

O texto a seguir substitui o parágrafo final da subseção “Nota especial sobre mudanças regulatórias e 
outros eventos de mercado” na seção “DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS E PRÁTICAS DE 
INVESTIMENTO” em sua totalidade: 

Além disso, as economias globais e os mercados financeiros estão cada vez mais interconectados, e 
condições e eventos políticos, econômicos e outros em um país, região ou mercado financeiro podem afetar 
adversamente emissores em um país, região ou mercado financeiro diferente. . Além disso, a ocorrência de, 
entre outros eventos, desastres naturais ou causados pelo homem, eventos climáticos ou geológicos severos, 
incêndios, inundações, terremotos, surtos de doenças (como COVID-19, influenza aviária ou H1N1 / 09), 
epidemias, pandemias . , atos maliciosos, ataques cibernéticos, atos terroristas ou a ocorrência de mudanças 
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climáticas também podem afetar adversamente o desempenho de um Fundo. Tais eventos podem resultar, 
entre outras coisas, em fechamentos de fronteiras, fechamentos de moeda, exames de saúde, atrasos nos 
cuidados de saúde, quarentenas, cancelamentos, interrupções na cadeia de suprimentos, menor demanda do 
consumidor, volatilidade do mercado e incerteza geral. Tais eventos podem afetar adversamente emissores, 
mercados e economias no curto e no longo prazo, mesmo de maneiras que não podem ser necessariamente 
antecipadas. Um Fundo pode ser afetado negativamente se o valor de uma carteira for afetado 
negativamente por tais condições ou eventos políticos ou econômicos. Além disso, tais condições e eventos 
políticos e econômicos negativos podem interromper os processos necessários para as operações de um 
Fundo. Consulte a “Nota especial sobre riscos operacionais, de segurança cibernética e litígios” para obter 
informações adicionais sobre riscos operacionais.  

Este Suplemento deve ser mantido com seus Prospetos, Prospetos Sumários e EFS para referência 
futura. 

GSTIICO19STK 04-20 
 
 
5. UBS Relationship Funds / SMA Relationship Trust, Suplemento de 3 de 

abril de 2020 ao Prospecto (Stradley Ronon Stevens & Young, LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1225290/000110465920043268/a20-12947_5497.htm 

 

SMA Relationship Trust 

Suplemento ao Prospecto | 3 de abril de 2020 

Inclui: 
• Série G 
• Série M 
• série T  

Caro investidor 

O objetivo deste suplemento é atualizar determinadas informações no Prospecto, de 30 de abril 
de 2019, para a série acima mencionada de SMA Relationship Trust, da seguinte forma: 

As informações de cada Fundo no tópico "Risco de mercado", sob o título "SMA 
Relationship Trust: mais informações sobre os Fundos" e as legendas "Objetivo de 
investimento, estratégias, seleção de ações e riscos" e "Mais sobre riscos" é removido na 
sua totalidade e substituído pelo seguinte: 

• Risco de mercado: o risco de o valor de mercado dos investimentos do Fundo flutuar à medida 
que os mercados de ações e de renda fixa flutuam. O risco de mercado pode afetar um único 
emissor, setor ou setor da economia, ou pode afetar o mercado como um todo. Além disso, a 
turbulência nos mercados financeiros e a liquidez reduzida nos mercados de ações e / ou renda 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1225290/000110465920043268/a20-12947_5497.htm
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fixa podem afetar adversamente o Fundo. As economias globais e os mercados financeiros 
estão cada vez mais interconectados, e as condições e eventos em um país, região ou mercado 
financeiro podem afetar adversamente os emissores em um país, região ou mercado financeiro 
diferente. Esses riscos podem aumentar se determinados eventos ou desenvolvimentos 
prejudicarem a cadeia de suprimentos global e afetarem empresas em todo o mundo. Exemplos 
recentes incluem riscos de pandemia relacionados ao novo coronavírus (“COVID-19”) e medidas 
agressivas tomadas em todo o mundo em resposta por (i) governos, incluindo o fechamento de 
fronteiras, a restrição de viagens e a imposição de quarentenas prolongadas ou restrições 
semelhantes em grandes populações e (ii) negócios, incluindo fechamentos forçados ou 
voluntários, mudanças nas operações e redução de pessoal. Os efeitos do COVID-19 
contribuíram para aumentar a volatilidade nos mercados financeiros mundiais e podem afetar 
certos países, regiões, empresas, indústrias e setores de mercado de maneira mais dramática 
do que outros. A pandemia de COVID-19 teve, e qualquer outro surto de uma doença infecciosa 
ou sério problema ambiental ou de saúde pública pode ter um impacto negativo significativo nas 
condições econômicas e de mercado, pode exacerbar os riscos políticos, sociais e econômicos 
pré-existentes em certos países. ou regiões e poderia desencadear um período prolongado de 
desaceleração econômica global, o que poderia afetar o Fundo. Não se sabe quanto tempo 
durará o impacto da pandemia do COVID-19, nem os impactos futuros de outros eventos 
significativos, nem a gravidade. Na medida em que o Fundo esteja acima do peso em certos 
países, regiões, empresas, indústrias ou setores de mercado, essas posições aumentarão o 
risco de perda devido a eventos adversos que afetam esses países, regiões, empresas, 
indústrias ou setores. 

MANTENHA ESTA INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA REFERÊNCIA FUTURA. 

 
ZS-1048 

 
 

 
SMA Relationship Trust 

Suplemento a la Declaración de Información Adicional | April 3, 2020 

Inclui: 
• Série G 
• Série M 
• série T  

Caro investidor  

O objetivo deste suplemento é atualizar a Declaração de Informações Adicionais ("SAI"), de 30 
de abril de 2019, referente à série SMA Relationship Trust mencionada acima, como segue: 

O seguinte é adicionado na página 50 da EFS, sob o título "Resumo do risco": 
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Risco de mercado 

Os riscos de mercado, incluindo desenvolvimentos políticos, regulatórios, de mercado, 
econômicos e sociais, e desenvolvimentos que afetam setores econômicos, indústrias ou 
segmentos de mercado específicos, podem afetar o valor e a liquidez dos investimentos dos 
Fundos. Além disso, turbulências nos mercados financeiros e liquidez reduzida nos mercados de 
ações e / ou renda fixa podem afetar adversamente os Fundos. As economias globais e os 
mercados financeiros estão cada vez mais interconectados, e as condições e eventos em um 
país, região ou mercado financeiro podem afetar adversamente os emissores em um país, região 
ou mercado financeiro diferente. Esses riscos podem aumentar se determinados eventos ou 
desenvolvimentos prejudicarem a cadeia de suprimentos global e afetarem empresas em todo o 
mundo. 

Exemplos recentes incluem riscos de pandemia relacionados ao novo coronavírus (“COVID-19”) 
e medidas agressivas tomadas em todo o mundo em resposta por (i) governos, incluindo o 
fechamento de fronteiras, a restrição de viagens e a imposição de quarentenas prolongadas ou 
restrições semelhantes em grandes populações e (ii) negócios, incluindo fechamentos forçados 
ou voluntários, mudanças nas operações e redução de pessoal. Os efeitos do COVID-19 
contribuíram para aumentar a volatilidade nos mercados financeiros mundiais e podem afetar 
certos países, regiões, empresas, indústrias e setores de mercado de maneira mais dramática 
do que outros. A pandemia de COVID-19 teve, e qualquer outro surto de uma doença infecciosa 
ou sério problema ambiental ou de saúde pública pode ter um impacto negativo significativo nas 
condições econômicas e de mercado, pode exacerbar os riscos políticos, sociais e econômicos 
pré-existentes em certos países. ou regiões e poderia desencadear um período prolongado de 
desaceleração econômica global, o que poderia afetar os Fundos. Não se sabe quanto tempo 
durará o impacto da pandemia do COVID-19, nem os impactos futuros de outros eventos 
significativos, nem a gravidade. Na medida em que um Fundo esteja acima do peso em certos 
países, regiões, empresas, indústrias ou setores de mercado, essas posições aumentarão o 
risco de perda devido a eventos adversos que afetam esses países, regiões, empresas, 
indústrias ou setores. 

MANTENHA ESTA INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA REFERÊNCIAS FUTURAS. 
 
ZS-1047 

 
 
 
6. AB Private Credit Investors Corporation 2019 Formulário de Relatório 

Anual 10-K arquivado em 30 de março de 2020 (BDC/RIC) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d86808
1d10k.htm#tx868081_3  
 
DECLARAÇÃO PRECAUCIONAL RELATIVA A DECLARAÇÕES FUTURAS 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d868081d10k.htm#tx868081_3
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d868081d10k.htm#tx868081_3
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Este relatório anual contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas substanciais. Tais 
declarações implicam [...], que incluem, entre outras: 
  
   • uma recessão econômica pode afetar a capacidade das empresas de nosso portfólio de continuar 
operando, o que pode levar à perda de alguns ou de todos os nossos investimentos nessas empresas de 
portfólio; 
  
   • tal recessão econômica pode impactar desproporcionalmente as empresas que pretendemos atingir, o 
que pode nos levar a experimentar uma diminuição nas oportunidades de investimento e uma menor 
demanda por capital dessas empresas; 
  
   • pandemias ou outros eventos graves de saúde pública, como o recente surto global de uma nova cepa de 
coronavírus, comumente conhecida como "COVID-19"; 
 

*   *   * 
 
Item 1A. Fatores de risco 
 

*   *   * 

Ataques terroristas, atos de guerra, desastres naturais ou surtos de epidemias, pandemias ou 
doenças transmissíveis podem afetar qualquer mercado de nossas ações comuns, afetar os negócios em 
que investimos e danificar nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira. 

Atos terroristas, atos de guerra, desastres naturais ou surtos de epidemias, pandemias ou doenças 
transmissíveis podem atrapalhar nossas operações, bem como as operações dos negócios em que 
investimos. Tais atos criaram e continuam a criar incertezas econômicas e políticas e contribuíram para a 
instabilidade econômica global. Futuras atividades terroristas, operações militares ou de segurança, 
desastres naturais ou surtos de epidemias, pandemias ou doenças transmissíveis podem enfraquecer ainda 
mais as economias nacionais / globais e criar incertezas adicionais, que podem afetar adversamente as 
empresas nas quais investimos. direta ou indiretamente e, por sua vez, pode ter um impacto adverso 
significativo em nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira. Perdas por ataques 
terroristas e desastres naturais geralmente não são seguráveis. 

Em particular, surtos de epidemias, pandemias ou doenças transmissíveis podem causar sérios danos 
aos nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira. Historicamente, pandemias de doenças 
como o vírus Ebola, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio, a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou 
o vírus H1N1 têm desviado recursos e prioridades para o tratamento de tais doenças. Em dezembro de 
2019, o COVID-19, uma cepa de um novo coronavírus que causa doenças respiratórias, surgiu na cidade de 
Wuhan, na província de Hubei, na China ("COVID-19"). A disseminação do COVID-19 resultou no 
fechamento temporário de muitos escritórios corporativos, lojas de varejo e instalações e fábricas em todo o 
mundo, o que poderia prejudicar materialmente a demanda pelos produtos e serviços de nossas empresas do 
portfólio. Além disso, à medida que o COVID-19 continua se espalhando pelo mundo, as cadeias de 
suprimentos ao redor do mundo podem ser interrompidas, desaceleradas ou inoperantes, e um número 
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crescente de pessoas pode ficar doente, em quarentena ou incapaz de trabalhar ou viajar de outra maneira. 
por motivos de saúde ou restrições governamentais. Os mandatos do governo para controlar um surto 
podem exigir o fechamento forçado das instalações das empresas de nosso portfólio por períodos 
prolongados ou indefinidos. 
 
 Qualquer interrupção prolongada nos negócios de nossas empresas do portfólio, incluindo 
interrupções em suas cadeias de suprimentos, pode afetar adversamente sua capacidade de obter as 
matérias-primas ou componentes necessários para fabricar seus produtos ou causar uma diminuição na 
demanda por seus produtos ou serviços, o que leva a um impacto negativo em seus resultados operacionais. 
O impacto global do surto de COVID-19 está evoluindo rapidamente. Muitos países reagiram ao surto 
instituindo quarentenas e restrições às viagens de e para as áreas afetadas, o que poderia dificultar para as 
empresas do nosso portfólio conduzir seus negócios. O surto pode ter um impacto adverso contínuo nas 
condições econômicas e de mercado e desencadear um período de desaceleração econômica global. O 
impacto potencial no COVID-19 nos mercados globais e seu impacto potencial em qualquer mercado para 
nossas ações ordinárias, as empresas do portfólio em que investimos e os danos aos nossos negócios, 
resultados operacionais e condições financeiras são incertos. Qualquer impacto potencial em nossos 
negócios e resultados operacionais dependerá em grande parte de desenvolvimentos futuros e novas 
informações que possam surgir sobre a duração e gravidade do COVID-19 e as ações tomadas pelas 
autoridades e outras entidades para conter a propagação do vírus. , tudo isso está além do nosso controle. 
Esses possíveis impactos podem afetar negativamente nossos negócios, resultados operacionais e condição 
financeira.. 
 

*   *   * 

Podemos ser altamente dependentes de sistemas de informação e falhas nos sistemas podem 
atrapalhar significativamente nossos negócios, o que pode, por sua vez, afetar negativamente o preço de 
mercado de nossas ações ordinárias e nossa capacidade de pagar distribuições. 
 
 Nosso negócio é altamente dependente dos nossos sistemas de comunicações e informações e de 
terceiros. Qualquer falha ou interrupção desses sistemas, inclusive como resultado da rescisão de um 
contrato com terceiros, pode causar atrasos ou outros problemas em nossas atividades. Nossos sistemas e 
instalações financeiras, contábeis, de processamento de dados, backup ou outros sistemas operacionais e 
instalações podem não funcionar adequadamente ou ficar desabilitados ou danificados como resultado de 
vários fatores, incluindo eventos que estão total ou parcialmente fora de nosso controle e afetam 
adversamente nossos negócios. Poderia ser:  
 

• Interrupções repentinas em eletricidade ou telecomunicações; 

   • desastres naturais como terremotos, tornados e furacões; 

   • pandemias de doenças ou outros eventos graves de saúde pública, como o recente surto global de 
COVID-19;  



 
Page 19 

 
 

 
Copyright © 2020, Schwartz LLC, todos os direitos reservados. Quaisquer marcas comerciais, nomes comerciais ou materiais protegidos por direitos 
autorais de terceiros incorporados a trechos de apresentações públicas são de propriedade exclusiva de seus proprietários e são usados sem permissão 
apenas para fins informativos.  

 

  • eventos decorrentes de assuntos políticos ou sociais locais ou de larga escala, incluindo atos 
terroristas; y 

   • ataques cibernéticos. 

Esses eventos, por sua vez, podem ter um efeito adverso relevante em nossos resultados operacionais 
e afetar adversamente o preço de mercado de nossas ações ordinárias e nossa capacidade de pagar 
distribuições a nossos acionistas.. 

 *   *   * 

12. Eventos subsequentes 

Os eventos subsequentes à data das demonstrações consolidadas de ativos e passivos foram avaliados 
até a data em que as demonstrações financeiras foram emitidas. O Fundo concluiu que não há eventos que 
exijam ajuste ou divulgação nas demonstrações financeiras além dos descritos abaixo.  

 

*   *   * 

 

O recente surto global de COVID-19 perturbou os mercados econômicos e o prolongado impacto 
econômico é incerto. O desempenho operacional e financeiro das empresas do portfólio em que investimos 
depende de desenvolvimentos futuros, incluindo a duração e a propagação do surto, e essa incerteza, por 
sua vez, pode afetar a avaliação de nossos investimentos e os resultados de nossas operações.. 
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7. Blackstone / GSO Long-Short Credit Income Fund Prospecto Preliminar 
de Base, 18 de março de 2020 (Simpson Thacher & Bartlett LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504234/000119312520077844/d795996dn2.htm  
… 

SUMÁRIO DO PROSPECTO 
 
*   *   * 

  
Riscos  
  *   *   * 

 
  

 

Condições econômicas gerais Risco. O ciclo de crescimento 
global está em uma fase madura e sinais de desaceleração são 
evidentes em certas regiões do mundo, embora a maioria dos 
economistas continue esperando um crescimento econômico 
moderado no curto prazo, com sinais limitados de uma recessão 
iminente nos Estados Unidos. Unidos como consumidor e 
governo. Os gastos permanecem saudáveis. Embora a perspectiva 
mais ampla permaneça construtiva e tenham sido feitos progressos 
no comércio, incluindo um acordo de fase um com a China e o 
Acordo EUA-México-Canadá, a instabilidade geopolítica continua 
a representar riscos. Em particular, o recente surto do novo 
coronavírus e doenças respiratórias relacionadas ("COVID-19") 
em muitos países, que é uma situação em rápida evolução, 
interrompeu as cadeias mundiais de viagens e suprimentos e 
afetou negativamente a atividade negócios globais e diversas 
indústrias, como transporte, hospitalidade e entretenimento. O 
rápido desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem 
qualquer previsão do impacto adverso final do COVID-19 ou 
qualquer pandemia futura que possa surgir, o que pode ter um 
impacto adverso contínuo nas condições econômicas e de mercado 
e pode levar a declínios. significativa nos ganhos corporativos ou 
no desempenho de empréstimos e na capacidade dos mutuários de 
pagar suas dívidas, o que pode desencadear um período de 
desaceleração econômica global e ter um impacto adverso no 
desempenho e nos resultados financeiros do Fundo e devedores do 
Fundo e o valor e liquidez das Ações Ordinárias. 

  

  

Risco epidêmico e pandêmico. Recentemente, o surto de COVID-
19 em muitos países continua a impactar negativamente a 
atividade comercial global e contribuiu para uma volatilidade 
significativa nos mercados financeiros. O impacto global do surto 
evoluiu rapidamente e, como os casos do vírus continuam a ser 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504234/000119312520077844/d795996dn2.htm


 
Page 21 

 
 

 
Copyright © 2020, Schwartz LLC, todos os direitos reservados. Quaisquer marcas comerciais, nomes comerciais ou materiais protegidos por direitos 
autorais de terceiros incorporados a trechos de apresentações públicas são de propriedade exclusiva de seus proprietários e são usados sem permissão 
apenas para fins informativos.  

 

identificados em outros países, muitos países reagiram instituindo 
quarentenas e restrições de viagem. Tais ações estão criando 
interrupções nas cadeias de suprimentos globais e afetando 
adversamente vários setores, incluindo transporte, hospitalidade e 
entretenimento. O atual surto, bem como quaisquer futuros surtos 
de pandemia, podem ter um impacto adverso contínuo nas 
condições econômicas e de mercado e desencadear um período de 
desaceleração econômica global. O rápido desenvolvimento e 
fluidez de situações de pandemia impedem qualquer previsão do 
impacto adverso final do COVID-19 ou qualquer surto de 
pandemia futuro. No entanto, o COVID-19 e possíveis doenças 
pandêmicas futuras apresentam incerteza e risco material em 
relação às condições econômicas e de mercado, ganhos 
corporativos ou desempenho de empréstimos e a capacidade dos 
mutuários de pagar suas dívidas, qualquer que seja dos quais 
poderia ter um impacto adverso. sobre o desempenho e os 
resultados financeiros do Fundo e dos devedores do Fundo, e o 
valor e liquidez das Ações Ordinárias.  

 
 
 *   *   * 

RISCOS 
 
 *   *   * 
 
Riscos decorrentes das condições econômicas gerais 

O ciclo de crescimento global está em uma fase madura e sinais de desaceleração são evidentes em 
certas regiões do mundo, embora a maioria dos economistas continue esperando um crescimento 
econômico moderado no curto prazo, com sinais limitados de uma recessão iminente nos EUA. pois os 
gastos do consumidor e do governo permanecem saudáveis. Embora a perspectiva mais ampla permaneça 
construtiva e tenham sido feitos progressos no comércio, incluindo um acordo de fase um com a China e o 
Acordo Estados Unidos-México-Canadá, a instabilidade geopolítica continua a representar riscos. Em 
particular, o recente surto do novo coronavírus e COVID-19 em muitos países, que é uma situação em 
rápida evolução, interrompeu as cadeias globais de viagens e suprimentos e impactou adversamente a 
atividade comercial global e várias indústrias, como transporte, hospitalidade e entretenimento. O rápido 
desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem qualquer previsão do impacto adverso final do COVID-
19 ou quaisquer futuras pandemias que possam surgir, o que pode ter um impacto adverso contínuo nas 
condições econômicas e de mercado e pode levar a reduções significativas de ganhos corporativos ou 
desempenho de empréstimos e a capacidade dos mutuários de pagar suas dívidas, qualquer um dos quais 
poderia desencadear um período de desaceleração econômica global e ter um impacto adverso no 
desempenho e nos resultados financeiros do Fundo e nos devedores do Fundo, e o valor e a liquidez das 
ações ordinárias. 

Risco Epidêmico e Pandêmico 
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Recentemente, o surto de COVID-19 em muitos países continua a afetar adversamente a atividade 
comercial global e contribuiu para uma volatilidade significativa nos mercados financeiros. O impacto 
global do surto está evoluindo rapidamente e, como os casos do vírus continuam a ser identificados em 
outros países, muitos países reagiram instituindo quarentenas e restrições às viagens. Tais ações estão 
criando interrupções nas cadeias de suprimentos globais e impactando negativamente uma série de 
indústrias, como transporte, hospitalidade e entretenimento. O atual surto, bem como quaisquer futuros 
surtos de pandemia, podem ter um impacto adverso contínuo nas condições econômicas e de mercado e 
desencadear um período de desaceleração econômica global. O rápido desenvolvimento e fluidez de 
situações de pandemia impedem qualquer previsão quanto ao impacto adverso final do COVID-19 ou 
qualquer surto de pandemia futuro. No entanto, o COVID-19, e possíveis doenças pandêmicas futuras, 
apresentam incerteza e risco materiais com relação às condições econômicas e de mercado, ganhos 
corporativos ou desempenho de empréstimos e a capacidade dos mutuários de pagar suas dívidas, qualquer 
um dos quais poderia ter um impacto adverso sobre o desempenho e os resultados financeiros do Fundo e 
seus devedores, e o valor e a liquidez das Ações Ordinárias. 
 
 
Los nombres de firmas de abogados se proporcionan solo para referencia y conveniencia, en base al nombre de la firma que aparece en la 
última declaración de registro presentada por el emisor / fondo. 


