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Aviso aos investidores no subfundo
............................................................... ............................................

Flossbach von Storch – Der erste Schritt
(classe de ações H: WKN: A2JA9C / ISIN: LU1748855597)
(classe de ações HT: WKN: A2JA9D / ISIN: LU1748855670)
(classe de ações RT: WKN: A2JG4E / ISIN: LU1790934050)
............................................. ..............................................................

Os investidores nas referidas classes de ações ficam desde já, por este meio, informados das seguintes alterações, que
entrarão em vigor a 27 de março de 2019.
1. FUSÃO DE CLASSES DE AÇÕES NO SUBFUNDO
A sociedade gestora considera que as classes de ações supramencionadas deixaram de ser economicamente viáveis para
os investidores devido aos reduzidos volumes das classes de ações. Por este motivo, foi decidido agrupar as classes de
ações H e HT com a classe de ações I, e a classe de ações RT com a classe de ações R. A fusão produzirá efeitos a 27 de
março de 2019, com base no último cálculo do valor dos ativos de 26 de março de 2019.
A estrutura de comissões da classe de ações RT é idêntica à da classe de ações R. Há uma diferença entre a estrutura de
comissões das classes de ações H e HT e a da classe de ações I. A comissão de gestão máxima é de 0,63% para as classes
de ações H e HT, e de 0,50% para a classe de ações I (presentemente, 0,43%).
Após a fusão, apenas as classes de ações I e R serão mantidas no subfundo.
Os titulares de ações das classes H ou HT receberão ações da classe I de valor correspondente, com base no cálculo do
valor patrimonial líquido de 26 de março de 2019. Por analogia com a linha de procedimento acima mencionada, os
titulares de ações da classe RT receberão ações da classe R. O respetivo rácio de troca será, entre outros dados, publicado
no site da sociedade gestora (www.fvsinvest.lu). Para os investidores das classes H, HT e RT, a conversão das suas ações
na sequência desta fusão não implicará quaisquer encargos. Os encargos incorridos com a fusão das classes de ações
serão imputados aos ativos do subfundo.
2. CONVERSÃO DE AÇÕES AO PORTADOR
A possibilidade de conversão de ações ao portador inicialmente prevista no prospeto de vendas deixou de ser
contemplada.
Os investidores que não concordem com as alterações especificadas no ponto 1 podem solicitar o resgate gratuito da
totalidade ou parte das suas ações, ao valor patrimonial líquido aplicável, até 26 de março de 2019 (14:00 horas).
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O prospeto de vendas atualizado, juntamente com o regulamento de gestão e as informações fundamentais destinadas
ao o investidor, estarão disponíveis gratuitamente, a partir de 27 de março de 2019, junto do agente de pagamento e
distribuição, e do depositário, assim como da sociedade gestora (www.fvsinvest.lu).
Luxemburgo, 19 de fevereiro de 2019
Flossbach von Storch Invest S.A.

Agente de pagamento em Portugal:
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA
Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º
PT-1250-161 Lissabon
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