
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

avaliados na Carteira. Estes poderão incluir títulos não cotados ou de negociabilidade 
restrita obedecendo sempre às exigências do Banco Central da Irlanda. 

O Fundo é gerido ativamente e não está limitado pelo índice de referência, o FTSE 
NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of Tax, USD), o qual é utilizado apenas 
para fins de comparação de desempenho. O Fundo dedica alguma atenção aos 
constituintes do índice de referência na seleção de títulos e poderá não deter todos ou 
alguns dos constituintes do índice de referência. 

Informação mais detalhada sobre os fatores de sustentabilidade do Fundo poderá ser 
consultada no prospeto. 

Este Fundo poderá não ser apropriado para investimento de curto prazo e é mais 
adequado enquanto parte de uma carteira diversificada. 

Pode vender as suas ações em qualquer dia em que os mercados financeiros em Londres 
e Nova Iorque estejam abertos. 

As suas ações não lhe permitem auferir rendimentos, mas o retorno é reinvestido com 
vista ao crescimento do capital. 

Os custos de transação reduzirão o retorno do Fundo. 

 

Informações fundamentais destinadas aos investidores 

Este documento presta informações fundamentais destinadas ao investidor sobre este fundo. Não se trata de material promocional. A informação é exigida por lei para ajudá-lo a 
compreender a natureza e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada sobre se pretende 

investir.   

O Fundo visa aumentar o valor das suas ações através de uma combinação de 
crescimento e de rendimento investindo numa carteira concentrada principalmente em 
títulos emitidos por Fundos de Investimento Imobiliário ("REITS"). O Fundo pode investir 
em:  

 REITs de capital que investem a maior parte dos seus ativos diretamente em 
imóveis e retiram rendimento de rendas e mais-valias da valorização obtida 
na venda dos imóveis.  

 REITs de hipotecas que investem a maior parte dos seus ativos em hipotecas 
imobiliárias e retiram o seu rendimento principalmente do pagamento de 
juros.  

 REITs híbrido que combinam REITs de capital e REITs de hipotecas.  

 Títulos de dívida incluindo os que são emitidos por emitentes particulares e 
governamentais norte-americanos. 

A seleção de investimento é baseada em investigação e análise num esforço para 
identificar empresas consideradas como tendo potencial de valorização. O Fundo pode 
investir em empresas de qualquer capitalização bolsista mas investirá normalmente em 
REITs que tenham uma capitalização bolsista superior a 300 milhões USD no momento da 
compra. Os REITs são sociedades ou fundos fiduciários (trusts) que investem 
principalmente em imóveis que geram rendimento. Poderão investir em qualquer tipo de 
imóveis ou especializar-se em determinados setores, como por exemplo, de escritórios, 
instalações industriais ou centros comerciais. O Fundo não investe diretamente em 
imobiliário. 

O Fundo pode investir até 20% do Valor Patrimonial Líquido (“NAV”) da Carteira em 
títulos de dívida.  

Os títulos ilíquidos são títulos que não se espera que possam ser vendidos no prazo de 
sete (7) dias no quadro normal da atividade pelo montante aproximado em que estão 

Risco Menor  Risco Mais Alto 

Remuneração geralmente mais 
baixa 

Remuneração geralmente mais 
alta 

1 2 3 4 5 6 7 
O Fundo está inserido na categoria 6 devido ao seu nível de volatilidade histórica. A 
volatilidade histórica é calculada com base em retornos semanais ao longo de um período de 5 
anos. O Fundo investe em títulos de dívida com uma notação de crédito média ou baixa; o 
preço destes títulos pode variar significativamente de dia para dia devido a uma série de 
fatores. 
 
Os principais riscos que o Fundo enfrenta são os seguintes: 
 Risco de Mercado: O risco de uma variação no valor de uma posição resultante de fatores de 

mercado subjacentes, incluindo o desempenho global das empresas e a perceção do 
mercado da economia global. 

 Risco de Liquidez: O risco de o Fundo poder não conseguir vender prontamente um 
investimento ao seu valor justo de mercado. Isto poderá afetar o valor do Fundo e, em 
condições de mercado extremas, a capacidade de o Fundo satisfazer um pedido de 
reembolso quando solicitado. Para contrariar este risco, o Fundo monitoriza ativamente a 
liquidez dos seus investimentos. 

 Risco de Contraparte: O risco de uma contraparte não cumprir a sua obrigação de 
pagamento decorrente de uma negociação, contrato ou outra transação na data devida. A 
insolvência de qualquer instituição prestadora de serviços, como a custódia de ativos, ou que 
atue como contraparte em relação a instrumentos derivados ou outros, poderá expor o 
Fundo a perdas financeiras. 

 Risco de Instrumentos Derivados: O Fundo está autorizado a utilizar determinados tipos de 
instrumentos derivados a fim de proteger os seus ativos de alguns dos riscos descritos nesta 
secção. A sua utilização irá criar alavancagem, uma técnica de investimento que confere ao 
investidor uma exposição a um ativo superior ao montante que investiu. A utilização de 
alavancagem pelo Fundo poderá resultar em maiores variações (quer positivas quer 
negativas) no valor das suas ações. No entanto, a alavancagem é limitada a 100% dos 
ativos do Fundo e o Gestores de Sub-investimento (ou o Gestor, consoante o caso) irá 
assegurar-se que a utilização de derivados pelo Fundo não altera o perfil de risco geral do 
Fundo. Consulte o Prospeto para conhecer a lista completa dos tipos de derivados que o 
Fundo pode utilizar. 

 Risco Operacional: O risco de perdas diretas ou indiretas, resultantes de inadequação ou 
falhas em processos, pessoas e sistemas, incluindo as relacionadas com a guarda de ativos 
ou com acontecimentos externos. 

 Risco Cambial: Os investidores que façam subscrições numa divisa que não seja a divisa base 
do Fundo estão expostos a risco cambial. Quaisquer flutuações nas taxas de câmbio poderão 
afetar a rentabilidade do investimento. Se a moeda desta classe de ações for diferente da 
sua moeda local, então deverá estar ciente de que, devido a flutuações cambiais, o 
desempenho registado poderá aumentar ou diminuir quando for convertido para a sua 

moeda local. 
Para obter informações mais detalhadas sobre os REITs, queira consultar a secção “US Trade 
or Business” no Anexo IV do Prospeto.  
Para uma explicação mais detalhada dos riscos, queira consultar as secções do Prospeto 
“Investment Restrictions” e “Investment Risks”.  
Um Fundo de categoria 1 não é um investimento isento de risco - o risco de perder dinheiro é 
menor que para um fundo de categoria 7, mas a possibilidade de obter ganhos é também 
inferior. A escala de sete categorias é complexa: por exemplo, um fundo de categoria 2 não 
tem o dobro do risco que um fundo de categoria 1. 
A categoria é calculada utilizando dados passados, os quais não podem ser usados como 
previsão para o futuro. Assim, a classificação de risco poderá mudar com o tempo. 
 

PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO 

 

OBJETIVOS E POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (“Fundo”) 
Um sub-fundo de Neuberger Berman Investment Funds plc 
Classe A de Acumulação em USD, IE00B0T0GQ85 
Este Fundo é gerido pela Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited. 
 



 

 

 

 

  
  

Não existem dados suficientes 
que permitam produzir uma indicação útil 

sobre o desempenho passado 
da classe de ações. 

 
 

 

 

 Estes encargos são utilizados para pagar os custos de gestão do Fundo, incluindo 
os custos da sua comercialização e distribuição.  

Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento. 

Os encargos únicos indicados são montantes máximos. Nalguns casos poderão ser 
inferiores. Pode informar-se sobre os encargos reais junto do seu consultor 
financeiro. 

O valor do encargo corrente baseia-se nas despesas do ano anterior relativamente 
ao ano findo em 31 dezembro 2021. Este valor pode variar de ano para ano. 

Encontrará mais informação sobre estes encargos na secção "Fees and Expenses" 
do Prospeto e do Suplemento. 

 

 

 

 

 O desempenho passado não constitui um indicador fiável dos resultados 
futuros. 

O desempenho passado toma em consideração todos os custos e encargos. 

O valor desta classe é calculado em dólares americanos. 

O fundo foi lançado em 1 fevereiro 2006.  

Esta classe começou a emitir ações em 1 fevereiro 2006. 

 O desempenho é comparado relativamente ao FTSE NAREIT All Equity REITs 
Index (Total Return, Net of Tax, USD). 

 

 

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento  

Encargo de Entrada  5,00%   

Encargo de Saída  Nenhum  

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido ou 
antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.  

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano  

Encargos Correntes  1,77%  

Encargos retirados do fundo sob determinadas condições específicas  

Comissão de desempenho 

  

Nenhuma  

 

Depositário: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Mais informações: Poderá obter cópias do prospeto do agrupamento de fundos e dos últimos relatórios anuais e semestrais, gratuitamente, em inglês, alemão, francês, italiano e 
espanhol através do sítio www.nb.com/europe/literature, nos agentes pagadores locais indicados no Anexo III do prospeto, ou escrevendo para Neuberger Berman Investment Funds 
plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlanda. Os últimos preços das ações são publicados em cada dia de 
negociação no sítio da Bloomberg em www.bloomberg.com. Os preços e outras informações úteis estão igualmente disponíveis durante as horas normais de funcionamento do 
administrador do fundo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. Este documento é específico de um único subfundo, no entanto, o prospeto e os 
relatórios anuais e semestrais dizem respeito ao agrupamento de fundos, Neuberger Berman Investment Funds plc, do qual o Fundo é um subfundo. Os ativos e passivos deste Fundo 
estão, por lei, separados de outros subfundos do agrupamento de fundos. Isto significa que os ativos do Fundo não poderão ser utilizados para pagar os passivos de outros 
subfundos do agrupamento. O agente pagador delegado e representante na Suíça é o BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, 
Suiça. O prospeto, o documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores, os estatutos e os relatórios anuais e semestrais encontram-se disponíveis, gratuitamente, 
através do representante na Suíça.  

Tributação: Este Fundo está sujeito à legislação e aos regulamentos fiscais da Irlanda. Dependendo do seu país de origem ou de residência, este facto poderá ter impacto na sua 
situação fiscal pessoal e no seu investimento. Para mais informações queira contactar o seu consultor financeiro. 

Declaração de responsabilidade: A Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited apenas poderá ser responsabilizada com base em qualquer declaração contida neste 
documento que seja enganadora ou inexata ou contraditória em relação às partes correspondentes do prospeo do OICVM. 

Troca de ações: Poderá solicitar a troca das suas ações para outra classe de ações do mesmo subfundo ou para ações de outro subfundo do Neuberger Berman Investment Funds 
plc, sujeito às condições previstas no prospeto. Poderão ser aplicáveis encargos. 

Política de Remuneração: Está disponível informação sobre a política de remuneração da Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited no sítio Web 
www.nb.com/remuneration, podendo igualmente ser disponibilizada, gratuitamente, uma cópia em papel, mediante solicitação. 

  

 

Este Fundo está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda. 
A Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited está autorizada na Irlanda e é regulada pelo Banco Central da Irlanda. 
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão corretas à data de 15 fevereiro 2022. 
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