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QUEM SOMOS

A KTS Capital Management é um Multi-family Office (MFO) independente e gestora de ativos.

Estabelecida em 2009, a KTS foi projetada para auxiliar famílias, empreendedores e indivíduos de patrimônio líquido alto
(“High Net Worth- HNW”), que apresentam uma complexidade de posse sobre os seus negócios e empresas. A KTS
realiza a estruturação de ativos com soluções abrangentes de gestão de patrimônio, para preservar o capital e alcançar
suas metas e objetivos a longo prazo.

A KTS oferece uma ampla variedade de serviços de Family Office internacionais e investe em prol do cliente nos
mercados financeiros globais através da nossa equipe gestora de ativos.

A KTS está localizada na Suíça, onde pertence a uma jurisdição equilibrada e segura, de estrutura política e quadro
econômico estável, desta forma gera a confiança de investidores internacionais. Grande parte dos bancos privados que
são líderes, foram fundados na Suíça, que possui histórico extenso em serviços financeiros de alta qualidade a clientes
mundialmente.

KTS é licenciado como gerente de carteira pela FINMA, a Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro, e
monitorado pela organização de supervisão OSFIN e somos membros da VSV ASG.

A KTS está registrada sob número GIIN como uma IGA FFI não reportada sob FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act, EUA) para cumprir com os investimentos americanos (EUA).

EMPRESA

FUNDAÇÃO

O QUE 
OFERECEMOS

REGULAÇÃO 
E 

COMPLIANCE
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PERFIL DA EMPRESA
Nossa Visão e Princípios
Em um mundo desafiador e de constante mudança a visão da KTS é oferecer um enriquecimento
completo de parada única, através do serviço de Family Office a famílias abastadas, 
empreendedores e indivíduos.

CULTURA / ÉTICA DA
EMPRESA
A cultura KTS promove
integridade, foco no atendimento
ao cliente, responsabilidade
social, espírito de equipe positivo
e competência em negócios.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
A KTS gera crescimento
sustentável por entregar valores
que vão além das expectativas.

TRANSPARÊNCIA E
LEALDADE
A nossa estrutura de taxas é
simples, transparente e justa.

PARCERIA CONFIÁVEL / 
HONESTIDADE

A KTS está totalmente comprometida
com a sua visão e opera como uma
sociedade com os seus clientes, se 

empenhado para construir
relacionamentos duradouros e confiáveis

para o futuro.

PECULARIDADE
A KTS respeita a individualidade

de seus clientes, portanto, 
acreditamos que eles merecem

serviços sob medida e de 
excelência. 

ARQUITETURA ABERTA
A KTS proporciona aos seus clientes o mais

alto nível de satisfação, serviços familiares
livres de conflitos, oportunidades de 

investimentos, independência absoluta com 
arquitetura de produto verdadeiramente

aberta, que é essencial para que possamos
cumprir nossa missão.
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PERFIL DA EMPRESA 
Proposta de valor da KTS

É importante entender os aspectos particulares
como um, para fornecer à família conselhos
objetivos. A KTS analisa, revisa e estrutura de
forma abrangente não apenas o capital
financeiro, mas também se preocupa com o
capital humano e intelectual em diferentes
estágios, gerações e afinidades.

A KTS possui uma plataforma
conceituada por fornecer soluções de
gestão bancária e patrimonial na
Suíça, Liechtenstein, Reino Unido,
Cingapura, Hong Kong, Dubai e
América latina.

A filosofia de investimento da KTS é
cuidadosamente executada, com
processos de investimento disciplinados
para preservar por muitas gerações o
patrimônio e buscar retornos sustentáveis
em um longo prazo.

A KTS oferece uma ampla gama de serviços de
Family Office para estruturar, otimizar custos e
gerenciar o seu patrimônio financeiro
internacionalmente.

Nossos associados contam com uma
vasta experiência no setor de
serviços financeiros, com um amplo
“know-how” por ter prestado serviços
para os principais bancos e Multi-
family Offices. A KTS está
determinada a atender os melhores
interesses de nossos clientes,
alavancar nossa expertise e
experiência coletiva, sem conflitos por
meio de colaborações rígidas.

Criação de valores através das redes
estabelecidas pela KTS com
advogados, contadores, auditores e
consultores financeiros de primeira
qualidade.

Abordagem
Holística

Serviços
extensivos de 
family office

Experiencia
na área

Redes globais
estabelecidas

Processo de 
investimento
disciplinado

Soluções
bancárias e 

patrimoniais em
todo o mundo
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PERFIL DA EMPRESA 
A KTS preza transparência cooperativa

Regulamentação / 
Atribuições No Nível da Empresa No Mandato / Nível do Cliente

FINMA1

KTS é licenciado como gerente de carteira pela FINMA, a Autoridade Suíça de
Supervisão do Mercado Financeiro, e monitorado pela organização de supervisão
OSFIN e somos membros da VSV ASG. A KTS está registrada sob número GIIN
como uma IGA FFI não reportada sob FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act, EUA) para cumprir com os investimentos americanos (EUA).

-

MiFID II 2 A MiFID II substituiu a MiFID I em 2018. A KTS, como gestora de ativos, cumpre
integralmente com a emenda da legislação da UE em vigor. -

FATCA 3 A KTS está registrada como uma IGA FFI não reportada, com um número GIIN. -

Registro Comercial A KTS está registrada na Suíça como uma “AG”, uma empresa pública limitada. -

Bancos
Realizando parcerias com bancos como gestora de ativos externo; due diligence
bancária completa para KTS incluindo monitoramento diário de transações pelos
bancos.

A conta bancária do cliente está sob a propriedade do
próprio cliente. A KTS é responsável pelos mandatos
discricionários ou consultivos para o gerenciamento da
conta.

Auditor 
Independente

Auditorias anuais de balanço e AML

Revisões anuais de investimentos, para garantir que os
portfólios de investimentos estejam de acordo com a
estratégia e perfil de risco escolhido pelo cliente; em
concordância com os processos de investimento, onde a
KTS cumpre de acordo com sua estratégia interna.

Compliance - Compliance por meio de um provedor terceirizado,
independente e com experiência extensa.

Gestão de Risco de 
Investimento

- Gestão de riscos por meio de um provedor terceirizado,
independente e com experiência extensa.

Notas 1 FINMA (Autoridade supervisora do mercado financeiro Suíço) é o órgão governamental Suíço responsável pela regulamentação financeira. 
2 MiFID II juntamente com o regulamento que acompanha nos Mercados de Instrumentos Financeiros e o Regulamento de alteração (“MiFIR”), ambos pertencem a atos legislativos emanados da 
Comissão Europeia e; juntos, procuram proporcionar um quadro legislativo à escala europeia para regulamentar o funcionamento dos mercados financeiros na UE. A MiFID II representa uma
emenda extensa da legislação em vigor, reforçando e desenvolvendo o âmbito de aplicação da primeira directiva referente aos mercados de instrumentos financeiros, que originalmente entrou em
vigor em novembro de 2007.
3 FATCA (Lei de Compliance Fiscal de Contas Estrangeiras) é uma lei federal pertencente aos Estados Unidos para impor a exigência de pessoas dos EUA. Requer que todas as instituições financeiras
estrangeiras (FFIs) se registrem para um numero GIIN.



7

PERFIL DA EMPRESA 
KTS, uma empresa com uma gama ampla de serviços para suas necessidades
exclusivas

GOVERNANÇA FAMILIAR
• Assembleia Familiar e Aconselhamento
• Planejamento Educacional da Próxima

Geração

PLANEJAMENTO DE PATRIMÔNIO
• Planejamento Imobiliário
• Estruturação patrimonial

• Planejamento de sucessão
• Configuração de fideicomisso

• Formação da empresa

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
• Preenchimento de declarações fiscais

• Relocação Internacional
• Planejamento do Tratado de Dupla

Tributação

GESTÃO DA PROPRIEDADE
• Gestão de Imóveis

• Coleções de arte / iates / aeronaves

FILANTROPIA
• Configuração de Filantropia

• Organização de Doações
• Gestão e Patrocínio

Serviços de 
Family Office

Mandatos Discricionários

Mandatos Consultivos

Serviços Personalizados de 
Consultoria

• Comitê de Investimento Personalizado
• Estratégia de Investimento

• Assessoria Global de Alocação de Ativos
• Serviços de Monitoramento e 

rebalanceamento
• Gerenciamento de Riscos

• Ativo Privado

Fundos “Private Label”
(maior flexibilidade, eficiência de custos e 

estruturas reconhecidas pela UE)

Fundos de Due Diligence

Seleção de Gerência

Relatório Consolidado de Patrimônio
(Relatórios, Análise e Ferramentas de 

Gerenciamento de Risco)

Serviços de 
Gerenciament

o de Ativos

Triagem de bancos privados 
qualificados e soluções bancárias

Pagamentos

Organização de instalações de 
empréstimo

Crédito Lombard, Financiamento de 
Propriedades, etc.)

Banco comercial
(Carta de Crédito, Contas em Escrow)

Cartões de crédito

Serviços
Bancários
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FAMILY OFFICE
Porque a KTS Family Office?

Exigência Familiar Fundação A KTS Hoje

Com o crescimento substancial do 
patrimônio das “famílias fundadoras” 
da KTS, as necessidades de gestão
patrimonial mudaram de acordo:

• A fim de preservar o  patrimônio da 
próxima geração e realizar o 
gerenciamento de todos os assuntos
familiares. 

• As necessidades devem ser 
concentradas principalmente em
serviços para ajudar a organizar e 
apoiar o funcionamento eficiente das 
atividades familiares. 

• Diversificação do risco da empresa
familiar em títulos negociáveis.

A KTS Capital Management foi fundada
em 2009 por duas famílias com os
seguintes objetivos:

• Auxiliar famílias na gestão e organização
diária de seus negócios. 

• Apoiar funções corporativas e realizar
planejamentos fiduciário, judiciários e 
imobiliários. 

• Compartilhar administração, auxiliar no 
preenchimento da declaração de 
imposto de renda para pessoa física e 
outras questões de administração e 
planejamento financeiro familiar. 

2009

Após muitos anos de apoio bem-
sucedido a famílias multigeracionais, a 
KTS dispõe de um histório comprovado
em: 

• Gerenciamento da diversidade do 
planejamento patrimonial de acordo com a 
estrutura da KTS.

• Expertise na gestão de propriedades, truste, 
encargos, e disposições filantrópicas, 
incluindo aspectos pessoais da família.

• Através da nossa abordagem abrangente e 
integrada, obtemos um crescimento
progressivo com novas famílias e 
empreendedores na gestão de patrimônio.

• O patrimônio administrado de nossos
clientes mantém-se alcançando retornos
sustentáveis alinhado com o interesse de 
nossas famílias. 

• A prática em diferentes áreas e negócios, 
concebeu um custo eficiente e um 
reconhecimento comprovado em gestão. 
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FAMILY OFFICE
A Necessidade de serviços de Family Office
As estatísticas apontam que o legado da família será destruído devido à ausência de uma boa 
estratégia de preservação do patrimônio:

Risco Estratégias de Preservação do Patrimônio

Disputas familiares

Governança Familiar: A maioria das pessoas acreditam que o capital financeiro é a principal razão para 
implementar soluções de planejamento de patrimônio. No entretanto, o essencial é encontrar uma harmonia
entre os membros da família, através de uma boa governança familiar e um sistema de tomada de decisão
conjunta. 

Transferência/ Sucessão
de Ativos

Planejamento Imobiliário: O imposto sobre a herança pode ser muito alto. Através de múltiplas
estratégias apropriadas de planejamento imobiliário a situação fiscal de todas as partes
envolvidas pode ser afetada. Um especialista em planejamento imobiliário deve sempre ser 
consultado em relação ao planejamento tributário de heranças para minimizar as obrigações
fiscais de todas as partes envolvidas.

Carga Tributária
Eficiência fiscal: Embora a evasão fiscal seja ilegal, a otimização fiscal é uma ferramenta eficiente
para minimizar passivos. Os encargos fiscais desnecessários podem ser evitados através de uma
estrutura tributária eficiente.

Crise Financeira

Diversificação eficaz: A diversificação de investimentos tem duas vantagens. Primeiramente
ocorre a redução de risco do negócio da família, segundo, mitiga o risco agregado durante as 
históricas crises financeiras. O patrimônio da família pode ser substancialmente protegido de 
tempestades financeiras.

Nota Os exemplos acima são representações de algumas das muitas estratégias de preservação de patrimônio, na realidade existem inúmeras estratégias individuais e elas são
usadas em conjunto para preservar o patrimônio em um ambiente de mudança permanente.
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FAMILY OFFICE
A KTS pode auxilia-lo em diferentes estágios familiares e faixas de patrimônio
Famílias bem-sucedidas aumentarão seu patrimônio. À medida que o patrimônio se eleva, os
requisitos também aumentam. Embora cada família seja exclusiva, existem padrões de soluções de 
patrimônio exigidos por famílias bem-sucedidas em diferentes estágios: 

> 100 Mi

< 100 Mi

< 10 Mi
Planejamento
Patrimonial

Planejamento
Tributário

Gestão de ativos

Serviços bancários

Governança
Familiar

Serviços de Truste

Filantropia

Administração de 
Projetos

Gestão da 
propriedade

Desenvolvimento
de Negócios

Internacionais

Fundo de “Private 
Label”

Relatório Consolidado
de Patrimônio

Investimento em
participações privadas

Banco comercial

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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FAMILY OFFICE
Relatório Consolidado de Patrimônio
Uma vez que o patrimônio tenha sido estruturado eficientemente para atender todas as 
particularidades da família, podemos fornecer uma ferramenta sofisticada de relatórios
"transparentes" para melhorar o gerenciamento de patrimônio de sua família.
A ferramenta de relatórios de patrimônio consolidada da KTS fornece uma visão profunda sobre :

A seção de visão geral dos ativos
fornece informações sobre o
patrimônio total para tomada de
decisões estratégicas.

• Total de ativos por
beneficiário e estrutura

• Por classe de ativos (títulos
negociáveis e não
negociáveis)

• Pelo banco de custódia
• Por região geográfica
• Por moeda

Visão geral do ativo

A seção de evolução patrimonial
fornece as informações das
variações patrimoniais de por
um período específico de tempo.

• Resumo da evolução do
patrimônio agregado as
atividades de investimento e
não investimento

• Fluxo de caixa de títulos
negociáveis e não negociáveis

• Resumo pessoal de renda e
custos

• Resumo de cobranças
profissionais

Evolução Patrimonial

Esta seção fornece informações
sobre os retornos e também
serve para comparar diferentes
gestores em termos de troca de 
risco/retorno, assim como uma
orientação de risco total em
diferentes cenários:

• Relatório de desempenho
• Comparação de gestores
• Análise de risco
• Alocação tática versus

alocação estratégica de ativos
• Análise de rebaixamento
• Teste de estresse do cenário

Análise de Risco e 
Retorno

Nesta seção, a KTS ajuda você a
otimizar seu patrimônio através
de sugestões. Nosso objetivo é
personalizar seus investimentos
de forma eficiente para se
alinhar totalmente às suas
necessidades específicas.

• Lista detalhada de
investimentos incluindo o
desempenho da holding

• Propostas de investimento
• Otimização para o perfil de

risco individual

Proposta de 
investimento
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GESTÃO DE ATIVOS
Como um Family Office, nossa filosofia é preservar e aumentar o capital

Entendendo as 
Necessidades

Abordagem
Holística

Gestão
sólida

de Riscos

Retorno
Sustentável

Diversificação
Eficiente

Arquitetura
de investimento

aberta

A KTS entende profundamente os
riscos associados aos nossos
investimentos. Nós não só
analisamos rigorosamente o risco
de classe de cada ativo
comercializado e sua correlação, 
mas também incluímos o risco do 
negócio dos clientes em nossa
própria gestão de risco.

Entendimento total do perfil de 
investimento dos clientes e seus
objetivos de curto e longo prazo.

A gestão de investimentos
familiares é muito complexa, 
portanto, requer uma
abordagem de investimento
holística.

O processo de design da carteira de 
investimentos da KTS é submetido a 
vários subprocessos disciplinados, para 
otimizar e gerar retornos sustentáveis na
preservação e criação de patrimônio a 
longo prazo. Nós preferimos desistir de 
alguns aspectos elevados por uma
questão de proteger o aspecto inferior. 

Diversificação de ativos com os melhores fundos de 
investimento por meio de um processo de investimento
formal de alocação de ativos para melhorar os retornos
ajustados ao risco.

Para mitigar o risco de conflito de 
interesses com nossos clientes, a KTS 
busca uma plataforma que garante
que os clientes possam realizar todas
as suas necessidades de 
investimento, desta forma a KTS age 
no melhor interesse de cada cliente, 
indicando os produtos financeiros mais
adequados a eles. A arquitetura aberta
visa melhorar a alocação e a 
diversificação de ativos dos clientes.

Filosofia de 
Investimento
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GESTÃO DE ATIVOS
O processo de investimento da KTS
No centro do nosso processo de investimento reside a nossa forte gestão de risco, a ser realizada
em um processo de investimento de três fases.

Fase 1 - Fase impulsionada pela pesquisa:

Ø Pesquisa econômica para identificar as 
tendências e ciclos econômicos.

Ø Pesquisa extensiva do mercado financeiro, 
incluindo retornos de classes de ativos e 
sua correlação.

Ø Consideração do risco de nível econômico
e financeiro do mercado.

Nosso comitê de investimentos se reúne
regularmente para discutir o resultado da 
pesquisa e define a estratégia de 
investimento. 

Fase 2 - Aperfeiçoa e projeta a decisão
tomada pelo comitê de investimento:

1. Triagem de ativos para identificar os
melhores fundos da categoria a serem
alocados na carteira.

2. Due Diligence: Análise quantitativa e 
qualitativa sobre fundos selecionados, 
ações, títulos, etc.

3. Otimização e alocação de ativos com 
fundos selecionados de ações, títulos, 
etc., que se alinham totalmente com o 
perfil e objetivo de risco do cliente.

4. Implementação da estratégia para os
clientes.

Fase 3 - O processo de monitoramento
será realizado de forma contínua:

1. Avaliar o desempenho da estratégia.
2. Analisar a participação individual do 

investimento.
3. Qualquer desvio da expectativa será

relatado, e as modificações serão
implementadas.
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GESTÃO DE ATIVOS
Soluções de investimento específicas do cliente

Mandatos
discricionários

Serviços de 
Consultoria

Investimentos
sob medida da 

KTS

Ø Através deste mandato, os clientes da KTS transferem as responsabilidades totais de 
investimento para obter o nosso perfil de risco / retorno de três modelos, ou para 
alinhar totalmente com a tolerância de risco individual do cliente.

Ø Todas as nossas estratégias de investimento são baseadas em sofisticados modelos
de alocação de ativos, juntamente com uma solida gestão de risco para realizar a 
preservação do patrimônio real e criar patrimônio a longo prazo.

Ø KTS oferece apoio justo para investidores que desejam tomar decisões de investimento em
suas próprias mãos, por meio de direcionamento, pesquisa, acesso privilegiado a 
oportunidades de investimento e classe de participação de fundo de custo mais baixo.

Ø Serviços: Comitê de investimento sob medida, assessoria em investimentos, alocação de 
ativos, serviços de implementação, seleção de gestores, due diligence de fundos, serviço de 
reequilíbrio de carteira, gestão de risco, ativo privado e prestação de relatórios. 

Ø Os veículos de investimento da KTS são criados para gerenciar eficientemente
pequenas quantidades de capital.

Ø Estrutura do Fundo “Private Label”: maior flexibilidade, eficiência de custos e estrutura
reconhecida pela EU.

Ø Baixo custo total em troca de maior desempenho

Benefícios Para o ClienteServiços de 
Gerenciamento de Ativos
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GESTÃO DE ATIVOS
Serviço de Consultoria da KTS
Para os clientes que desejam tomar suas decisões de investimento em suas próprias mãos, 
fornecemos serviços de consultoria sob medida para uma determinada “advisory mandate-
Mandato Consultivo” ou serviços de assessoria seletivos e personalizados.

O “Advisory Mandate” mandato consultivo da
KTS é um serviço de assessoria “all-in”,
começamos com a análise cuidadosa das
circunstâncias pessoais do cliente, os seus
objetivos de investimento, realizamos a
consultoria, e então implementamos a
estratégia acordada.

Os benefícios do cliente são:

Ø Assessoria financeira personalizada para
que os clientes tomem as decisões
apropriadas de acordo com sua preferência
de risco.

Ø O processo de investimento disciplinado da
KTS possui um histórico comprovado de
performance satisfatória.

Advisory Mandate

Para clientes mais dinâmicos, a KTS também
oferece serviços de consultoria única de valor
agregado, que estão alinhados com seus
investimentos individuais, objetivos e
necessidades:

Ø Comitê de investimento sob medida

Ø Consultoria de investimento

Ø Sugestões sobre alocação de ativos
globais

Ø Seleção do Gestor e due diligence

Ø Serviço de reequilíbrio de carteira de

investimentos

Ø Gestão de risco

Ø Serviço de relatório consolidado

Serviços de consultoria
personalizados
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GESTÃO DE ATIVOS
O serviço de seleção do gestor de ativos da KTS melhora seu perfil de risco / retorno

Gestor/ 
Pesquisa de 

Fundos

Comparação
Gestor/ 
Fundo

Due Diligence 
e Seleção

Otimização e 
Implementação

de 
Investimentos

Example Nordea Stable Return Fund
Pesquisa de fundos e gestão com base em critérios
de seleção múltipla, para restringir o âmbito de
investimento que se enquadra no objetivo e na
estratégia de investimento.

Para determinar o melhor gestor / fundo da categoria,
a análise do “Peer Group” é executada para comparar
o seguinte:

Ø Retornos acumulados históricos
Ø Retornos ajustados ao risco
Ø Estatística de rolagem VaR
Ø Máxima drawdowns

A gestão / fundo selecionado é totalmente analisada,
incluindo o seguinte:
Ø Análise qualitativa do nível de habilidade operativa

e gerencial
Ø Análise quantitativa de dados estatísticos de

fundos anteriores

O processo de otimização e implementação de
investimentos está fora do processo de seleção da
gestão de recursos acima.

Projetando e otimizando carteiras de investimentos,
através da elaboração exclusiva para cumprir
totalmente com a tolerância a riscos específicos dos
clientes.

Peer Group Analysis: Ranking the best fund with similar strategies

Drawdown - Underwater Curve: Seeking fund with downside protection
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GESTÃO DE ATIVOS: Mandatos Discricionários da KTS
Performance1 Year-to-date return as of  May 2020 Asset Allocation

Asset Class Weight

Liquidity 44.9%

Fixed Income 20.1%

Equities 23.4%

Alternative & Hedge Funds 9.1%

Gold & Commodities 2.5%

Total Assets 100.0%

Expected Risk / Return (5 Year)

Proposed Portfolio

Target (Benchmark)

Statistics

Overall risk tolerance:
Low High

Portfolio Target2 Equities3 Bonds4

Year-to-date return
3 year return p.a.
5 year return p.a.
Annualized return (since 2010)
Annualized volatility (since 2010) Stress Test Analysis
Annual Sharpe Ratio (Rf = 0.25%)
Normal monthly VaR 99%
Max drawdown
Correlation Portfolio to

Notes
1 Returns of the strategy and target (benchmark) portfolios are gross returns. Past performances does not guarantee future results.

2 

3 Lyxor MSCI World UCITS ETF FCP

4 EuroAggr IG

-9.1% -12.0% -20.0% -4.5%
0.7 0.4 0.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.5% -4.1% 10.8% 10.5% 8.3% 3.7%

2018
10.0% 1.2% 16.1% 18.7% 9.5% 7.4% 0.1% 2.7% -6.8%

4.0% 4.8% -5.3%

10

1.0% -9.2% -12.0% -0.5%

   
1 2 3 4 5 6 7

▼  
8 9

6.1% 3.9% 10.2% 3.8%
6.3% 7.8% 15.9% 3.6%

0.7% -0.2% 4.4% 2.2%
0.0% 0.6% 4.5% 1.9%

1.0 0.6 0.8 1.0
2.2% 2.7% 5.7% 1.5%

Target Asset Allocation: 10% UBS LUX Money Market -EUR- P, 35% SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF, 20% Lyxor ETF MSCI 
World EUR (Unhegd), 20% iShares MSCI EMU ETF, 15% UBS ETF HFRX Global HF H. EUR (Unhegd)

EUR Balanced

Liquidity

Fixed Income

Equities

Alternative &
Hedge Funds

Gold &
Commodities

Lyxor MSCI World UCITS ETF 
FCP

EuroAggr IG

KTS EUR Balanced 
Portfolio

Benchmark
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Petra Baggio
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Gabriele Manferdini
Chief Investment Officer

Massimo Martinelli
Investment Strategist

Davide Lazzarotto
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AVISO LEGAL 

Esta publicação destina-se apenas a fins informativos e não constitui uma oferta ou convite por parte da KTS Capital Management, ou

em nome dela, para realização de quaisquer investimentos. Opiniões e comentários refletem a visão atual da KTS Capital Management e

não aquela de terceiros. A KTS Capital Management não assume nenhuma obrigação de garantir que outras publicações sejam levadas

ao conhecimento de qualquer destinatário desta publicação. Os investimentos nas classes de ativos mencionados nesta publicação

podem não ser adequados para todos os perfis. Esta publicação foi preparada sem levar em conta os objetivos, a situação financeira ou

as necessidades de qualquer investidor em particular. Antes de entrar em uma transação, o investidor deve considerar a adequação da

transação às suas circunstâncias e objetivos individuais. Esta publicação não constitui consultoria de investimento legal, contábil ou

fiscal. Portanto, que uma declaração de investimento, ou estratégia é adequada ou apropriada para circunstâncias pessoais, ou seja, que

constitui uma recomendação pessoal para qualquer investidor específico. A KTS Capital Management recomenda que os investidores

avaliem os riscos financeiros específicos, bem como as consequências legais, regulatórias, creditícias, tributárias e contábeis com um

consultor profissional. As informações e os dados aqui contidos são obtidos de fontes consideradas confiáveis, mas nenhuma garantia

pode ser feita de que as informações sejam precisas ou completas.



KTS CAPITAL MANAGEMENT AG
SEEFELDSTRASSE 35
8008 ZURICH
SWITZERLAND

Telephone:     +41 (0) 44 253 71 90
E-mail:                info@ktscapital.ch
Homepage:         www.ktscapital.ch


