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4 de Setembro de 2013

Aos accionistas do BlackRock Global Funds – Continental European Flexible Fund (o “Fundo”)

Estimado Accionista,

Encerramento das subscrições do Fundo

Contexto
Em articulação com as nossas equipas de gestão de risco e gestão de carteiras, promovemos uma análise permanente da 
capacidade de investimento das nossas estratégias com vista a garantir que os nossos fundos mantêm uma dimensão 
que permita a optimização da gestão e a protecção dos interesses dos accionistas. O Fundo registou um grande volume de 
subscrições durante vários anos e, nesse período, tomámos medidas preliminares (incluindo a redução das actividades de 
marketing) para controlar a dimensão do Fundo e garantir que não ultrapassava a sua capacidade. Uma vez que o volume de 
subscrições se manteve robusto e o Fundo continua a ganhar dimensão, decidimos adoptar medidas adicionais. Essas medidas 
são explicadas adiante, na secção “Alterações ao Fundo”. 

À data de 27 de Agosto, o Valor Patrimonial Líquido do Fundo ascendia a 1,95 mil milhões de euros.

Alterações ao Fundo 
A partir de 7 de Novembro de 2013 (a “Data Efectiva”), as acções do Fundo deixarão de estar disponíveis para subscrição, tanto 
para novos como actuais accionistas. Tomámos esta decisão com vista a controlar a dimensão do Fundo, em conformidade 
com os termos do prospecto, e garantir, por um lado, o adequado investimento dos proveitos das subscrições e, por outro lado, 
a gestão eficiente dos investimentos actuais. Deste modo, estaremos em melhores condições para atingirmos os objectivos de 
investimento do Fundo e protegermos os melhores interesses dos accionistas. Caso não sejam tomadas medidas para gerir a 
dimensão de um fundo de capacidade limitada, esta situação pode ter como consequência uma escassez de activos disponíveis 
nos quais os proveitos de subscrições subsequentes possam ser investidos de acordo com o objectivo de investimento.

Impacto sobre a negociação de acções do Fundo

Subscrições
Pretende-se que as acções estejam disponíveis para subscrição até à Data Efectiva (exclusive). No entanto, poderemos decidir 
que não é do melhor interesse dos accionistas manter as acções disponíveis para subscrição até à Data Efectiva. Uma decisão 
nesse sentido poderia ser tomada, por exemplo, se o Fundo recebesse um grande volume de subscrições entre a data da 
presente carta e a Data Efectiva. Caso seja necessário tomar uma decisão dessa natureza, os accionistas não receberão mais 
nenhuma comunicação a este respeito. No entanto, o Serviço de Apoio aos Investidores local poderá confirmar se as acções do 
Fundo estão disponíveis para subscrição em qualquer altura, no período que decorre desde a data da presente carta até à Data 
Efectiva.

Desde a Data Efectiva até à data em que o Fundo seja reaberto (conforme descrito na secção seguinte), as acções do Fundo 
deixarão de estar disponíveis para subscrição, tanto para novos como para actuais accionistas. No entanto, durante o período de 
encerramento, pretendemos continuar a aceitar as entregas de determinados accionistas com programas de entregas regulares, 
cujo montante global de subscrição tenha sido contratualmente estabelecido com o aforrador antes da Data Efectiva. Não será 
possível assegurar as subscrições de outros aforradores com programas de entregas regulares durante este período. 



Reabertura do Fundo
Após o encerramento, poderemos concluir que estão reunidas as condições para a reabertura do Fundo ou de uma determinada 
Classe com carácter temporário (por exemplo, durante um ou dois dias de negociação, se estiver disponível uma capacidade 
limitada) ou com carácter permanente (o que implicaria a existência de ampla capacidade disponível, permitindo a retoma dos 
procedimentos normais de negociação até aviso em contrário). A decisão de reabertura do Fundo, com carácter temporário 
ou permanente, pode ser tomada por vários motivos, nomeadamente em resultado de resgates de accionistas ou de 
desenvolvimentos do mercado que criem as condições para os proveitos de novas subscrições do Fundo serem usadas para a 
realização de investimentos adequados. 

Caso o Fundo seja reaberto, poderemos contactar os accionistas que tenham manifestado interesse em subscrever acções 
durante o período de encerramento, dando-lhes a oportunidade de investirem no Fundo. Nesse caso, a dimensão do 
investimento proposto do accionista poderá ser condicionada pela capacidade disponível no Fundo para novas subscrições. 

O Serviço de Apoio aos Investidores local poderá confirmar se as acções do Fundo estão disponíveis para subscrição em 
qualquer altura.

Resgates
Os accionistas continuarão a poder resgatar as suas acções do Fundo nos termos previstos no prospecto.

Impacto para os accionistas
Esta carta não requer qualquer acção ou resposta por parte dos accionistas.

Informações suplementares
A BlackRock Global Funds é responsável pela informação contida na presente carta. Foram tomadas todas as medidas razoáveis 
para garantir que a informação aqui contida é rigorosa em todos os aspectos materiais e que não existem omissões que possam 
afectar o rigor da informação prestada.

Caso pretenda mais informações, contacte o Serviço de Apoio aos Investidores local através do n.º de telefone +44 (0)20 7743 3300 
ou contacte o seu representante local. Encontrará informações suplementares sobre o Fundo ou qualquer um dos nossos fundos 
de acções europeias no sítio Web da BlackRock em www.blackrock.co.uk.

Atentamente,

Nicholas C.D. Hall
Presidente
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