Historial de alterações ao objetivo dos fundos

Os fundos que sofreram alterações ao respetivo objetivo nos últimos dez anos podem ser encontrados no
quadro abaixo.

Fundo

Evento

Data

Objetivo anterior

M&G
European
Select Fund

Alteração do
objetivo e
alteração do
nome de
European
Fund

6 de
novembro de
2015

O principal objetivo do Fundo é o crescimento do capital no longo prazo. Investe integral ou
predominantemente numa carteira diversificada de títulos de emitentes europeus (excluindo o Reino
Unido). Quando não investe integralmente da forma acima referida, o Fundo pode igualmente
investir em empresas que estão cotadas ou registadas fora da Europa, mas que fazem negócios no
continente europeu. Aquando da seleção dos investimentos, o rendimento é um critério secundário.

Alteração do
objetivo e
alteração do
nome de
International
Sovereign
Bond Fund

4 de julho de
2014

O Fundo tem por objetivo a maximização do retorno total (a combinação de rendimento e
crescimento do capital) através do investimento numa carteira de instrumentos de dívida de
qualidade “investment grade”.

Alteração ao
objetivo e
alteração ao
nome do
fundo de
Global
Growth
Fund

6 de
novembro de
2015

O Fundo investirá à escala global (incluindo o Reino Unido) em ações de empresas de um leque
alargado de geografias, setores e capitalizações de mercado. Aquando da seleção dos
investimentos, o rendimento é um critério secundário em termos de crescimento do capital.

M&G Global
Government
Bond Fund

M&G Global
Select Fund

O fundo tem como objetivo fornecer uma combinação de crescimento de capital e rendimentos para
oferecer um retorno superior ao do mercado global de ações ao longo de qualquer período de cinco
anos.

M&G (Lux)
Global
Strategic
Value Fund

Alteração ao
objetivo e
alteração ao
nome do
fundo de
(Lux) Global
Recovery
Fund

Investimento principal: Pelo menos 80% do fundo são investidos em ações emitidas por empresas
de qualquer setor e de qualquer dimensão domiciliadas em
qualquer país, incluindo mercados emergentes. O gestor de investimento procura investir em
empresas subvalorizadas pelo mercado ou cujas perspetivas futuras não sejam totalmente
reconhecidas pelo mercado no momento de investimento.
Outro investimento: O fundo poderá investir noutros fundos, numerário e ativos que poderão ser
rapidamente transformados em numerário.
12 fevereiro
2020

Recurso a derivados: Os derivados também podem ser utilizados para gerir os riscos, reduzir os
custos e gerir o impacto de alterações em taxas de câmbio nos investimentos do fundo.
Resumo da estratégia: O fundo foca-se em empresas que, na data do investimento, o gestor do
fundo considere estarem subvalorizadas pelo mercado ou cujas
perspetivas futuras estejam subvalorizadas pelo mercado, mas que apresentem potencial para se
recomporem de forma positiva. A abordagem do gestor do fundo concentra-se em flu6os de caixa e
na estratégia de gestão de recuperação de uma empresa.
Comparador de desempenho: O fundo é gerido ativamente. O MSCI ACWI Net Return Index é um
ponto de referência face ao qual o desempenho do fundo pode
ser medido. É um índice de retorno líquido que inclui dividendos após a dedução de impostos de
retenção na fonte.

M&G UK
Select Fund

Alteração ao
objetivo e
alteração ao
nome do
fundo de UK
Growth
Fund

6 de
novembro de
2015

O Fundo investe principalmente em ações de empresas do Reino Unido com elevado potencial de
crescimento, tendo como único objetivo o crescimento do capital. O Fundo pode em qualquer
momento concentrar as suas participações num número limitado de ações. O rendimento não é um
fator tido em consideração.

