Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 171513

Aviso aos investidores das seguintes classes de ações do compartimento de investimento
............................................................... ............................................

Flossbach von Storch – Bond Opportunities
Classes de ações R: WKN A0RCKL; ISIN LU0399027613/ RT: WKN A2AQKG; ISIN LU1481583711
............................................................... ............................................
Informam-se os investidores do compartimento de investimento acima referido de que as alterações que se seguem
entrarão em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020:
1. ALTERAÇÃO PROCESSO LIMITE
O método para determinação do risco total associado a derivados do compartimento de investimento é alterado da
seguinte forma:

Processo limite

Processo limite novo

antigo
Abordagem

VaR absoluto

Commitment
O motivo para a alteração do processo limite para o compartimento de investimento é, do ponto de vista da Flossbach
von Storch Invest S.A. ("Sociedade gestora"), a adequação da abordagem VaR absoluta para melhor ilustração do risco da
alteração dos juros, especialmente em relação à utilização de derivados multiplicados no âmbito das especificações legais
e prospetivas. A utilização de derivados destina-se essencialmente à proteção de riscos de alteração de juros. No novo
processo limite o grau esperado de efeito de alavanca ascende a até 150%.
2. Especificação do limite de investimento
Na política de investimentos atualmente em vigor, não é fornecida qualquer informação sobre a exposição cambial do
compartimento de investimento. Assim, a exposição cambial poderia atingir até 100% do património líquido do
compartimento do investimento. Uma vez que no compartimento de investimento, desde a emissão, se trata de um
fundo defensivo, a sociedade gestora já tinha limitado internamente a exposição cambial a um máximo de 15% do
património líquido do compartimento de investimento, tendo-o publicado em fichas informativas. Por razões de
transparência, a sociedade gestora decidiu também incluir este limite interno (a exposição cambial está limitada a um
máximo de 15% do património líquido do compartimento de investimento) no prospeto de vendas.
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O prospeto de vendas atualizado, juntamente com o regulamento de gestão e as informações fundamentais relevantes
para o investidor, estarão disponíveis gratuitamente a partir de 2 de janeiro de 2020 junto do organismo pagador e do
distribuidor, do depositário, assim como da sociedade gestora (www.fvsinvest.lu).

Luxemburgo, 3 de dezembro 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

Aviso aos investidores

2/2
2019.12

