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INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS 
AOS INVESTIDORES 

 
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material 
promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao 
investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir. 

Candriam Bonds  Euro Diversified, um subfundo da SICAV Candriam Bonds  
Classe N - Acções de capitalização: LU0144749354  
Autoridade competente:Commission de Surveillance du Secteur Financier 

Sociedade Gestora: Candriam Luxembourg 
 

 
 

OBJECTIVOS E POLITICA DE INVESTIMENTO  
       Principais activos tratados: 

Obrigações e outros títulos de dívida expressos em euros, 
emitidos por entidades emitentes privadas, emitidos ou 
garantidos por Estados, organizações internacionais e 
supranacionais e pessoas coletivas de direito público, com um 
rating mínimo de BBB-/Baa3 (ou equivalente) atribuído por uma 
agência de notação independente pelo menos, ou que a 
Sociedade Gestora considere de qualidade comparável 
(sobretudo se não existir rating de emissão) e com uma 
maturidade entre 1 e 10 anos. 

Estratégia de investimento: 

No período de investimento aconselhado, o fundo tem por 
objectivo um crescimento do capital ao investir nos principais 
activos tratados. 

No âmbito dos limites impostos pelo objetivo e pela política de 
investimento do fundo, a equipa de gestão toma decisões 
quanto ao investimento na carteira, de acordo com as suas 
análises das características e das perspetivas de evolução dos 
ativos negociados. 

No que diz respeito aos emissores do setor privado:A estratégia 
de investimento exclui as empresas com exposição significativa 
a atividades consideradas controversas (designadamente 
tabaco, carvão térmico e armas, etc.).A estratégia não investe 
em empresas que produzam, utilizem ou detenham minas 
antipessoais, bombas de fragmentação, armas de urânio 
empobrecido, armas químicas, biológicas ou fósforo 
branco.Estas exclusões aplicam-se aos investimentos em linhas 
diretas e/ou em OPC/OPCVM em que a Candriam é a 
Sociedade Gestora. 

O fundo pode recorrer aos produtos derivados, tanto com um 
objectivo de investimento como com um objectivo de cobertura 
(precaver-se contra futuros eventos financeiros desfavoráveis). 

Reembolso das acções: Mediante solicitação, todos os dias, no 
Luxemburgo. 

Distribuição dos resultados: Reinvestimento.  

Recomendação: Este fundo poderá não convir a investidores 
que pensem retirar a sua participação dentro de 3 anos. 
 

PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO 
Click here to enter text. 

 

 

 Risco mais baixo  Risco mais elevado  

 
Rendimento potencialmente mais 
baixo 

Rendimento potencialmente mais 
elevado  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 O nível de risco indicado reflecte a volatilidade do histórico do 
fundo, eventualmente completado pelo do seu quadro de 
referência.  A volatilidade indica em que medida o valor do fundo 
pode aumentar ou diminuir. 
 Os dados históricos não indiciam o perfil de risco futuro. 
 A categoria apresentada poderá evoluir ao longo do tempo. 
 A categoria mais baixa não significa "sem risco". 
 Não existe nem garantia nem mecanismo de protecção de 
capital. 
 

O investidor deverá estar consciente dos riscos 
consideráveis resultantes, que poderão não ser 
adequadamente tidos em conta pelo indicador: 
 Risco de crédito: o fundo está sujeito ao risco de 
incumprimento de uma entidade emitente na sua capacidade de 

honrar o pagamento de cupões e/ou de reembolsar o montante 
emprestado. 
 Risco de contraparte: como o fundo pode utilizar produtos 
derivados do mercado de balcão, estes podem representar um 
risco de contraparte, ou seja, a incapacidade desta de honrar os 
seus compromissos em relação ao fundo. O risco de contraparte 
poderá ser parcial ou totalmente coberto pela recepção de 
garantias. 
 Risco associado aos instrumentos financeiros derivados: 
a sua utilização envolve um risco associado aos respetivos 
subjacentes, podendo acentuar os movimentos de baixa através 
do efeito de alavancagem daí resultante.  Em termos de 
estratégia de cobertura, esta poderá não ser perfeita.  Alguns 
derivados podem ser de difícil valorização em condições de 
mercado excecionais. 
 Risco de concentração: perante uma concentração 
significativa de ativos num determinado segmento de mercado, 
ou até mesmo num número restrito de entidades emitentes, os 
eventuais riscos decorrentes de uma deterioração dos 
fundamentos e/ou da liquidez desse segmento/dessas entidades 
emitentes repercutir-se-ão de forma mais significativa nos ativos, 
comparativamente a uma carteira de ativos mais diversificada. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 
A responsabilidade da Candriam Luxembourg apenas poderá ser efectivada com base em declarações enganosas, inexactas ou não 
coerentes com as partes correspondentes do prospecto contidas no presente documento e respectivas traduções. 

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 17/05/2019. 
 

 

 

ENCARGOS   
Click here to enter text.   

ENCARGOS UNICOS COBRADOS ANTES OU DEPOIS DE FAZER O 

SEU INVESTIMENTO 

Encargos de subscrição  Não existe 

Encargos de resgate  Não existe 

ENCARGOS RETIRADOS DO FUNDO AO LONGO DE UM ANO  

Encargos correntes  1.06% 

ENCARGOS RETIRADOS DO FUNDO EM CERTAS CONDIÇÕES 

ESPECIAIS  

Comissão de 

desempenho  
Não existe  

Os custos pagos pelos investidores servem para cobrir os custos 
de exploração do fundo, incluindo os custos de comercialização e 
de distribuição das suas acções, e reduzem o crescimento 
potencial dos investimentos. 

Custos de entrada e de saída: 

Os valores comunicados são os máximos e em determinados 
casos pagará menos. 

O investidor poderá obter junto do seu consultor ou do seu 
distribuidor informações sobre o valor efectivo. 

Despesas correntes: 

O valor comunicado assenta nas despesas do exercício anterior, 
encerrado em dezembro 2018, e pode variar de um ano para o 
outro. 

Este não inclui a comissão de desempenho nem os custos das 
operações de carteira, com excepção dos facturados pelo Banco 
Depositário e dos casos em que o fundo paga os custos de 
entrada/saída aquando da compra/venda de unidades de 
participação de outro fundo. 

Estão disponíveis mais informações sobre os custos nas secções 
correspondentes do prospecto, que pode ser consultado em 
www.candriam.com. 

RESULTADOS ANTERIORES 
Click here to enter text.  

 

 

Os desempenhos passados não indiciam os desempenhos 
futuros. 

Desempenhos líquidos anuais, com excepção de custos pontuais. 

Ano de criação da acção: 1989. 

Moeda: EUR. 

INFORMAÇÕES PRATICAS  
 
 

  
Banco Depositário: RBC Investor Services Bank S.A. . 

O presente documento descreve uma categoria de acções de um 
subfundo de Candriam Bonds. O prospecto e os relatórios 
periódicos são efectuados para a totalidade dos subfundos. As 
outras categorias de acções existentes são enumeradas no 
prospecto. 

O investidor tem o direito de solicitar a conversão das suas 
acções em acções de outra categoria do mesmo subfundo ou em 
acções de uma categoria de outro subfundo, consoante os 
critérios de elegibilidade e as modalidades disponíveis junto do 
seu intermediário financeiro. 

O subfundo apenas responde por dívidas, passivos financeiros e 
obrigações, os quais lhe poderão ser imputados. 

Estão disponíveis informações adicionais sobre o fundo no 
prospecto e nos relatórios periódicos que podem ser obtidos 
mediante solicitação, sem custos, na sede da Sociedade Gestora 
ou consultados a qualquer momento no site www.candriam.com. 

Os documentos estão disponíveis num dos idiomas aceites pela 
autoridade local de cada um dos países em que o fundo está 
autorizado a comercializar as suas acções ou num idioma 
habitual da esfera financeira internacional. Qualquer outra 
informação de ordem prática, nomeadamente o último preço das 
acções, está disponível nos locais acima referidos. 

A legislação fiscal do Estado-Membro de origem do fundo poderá 
ter repercussões na situação fiscal pessoal do investidor. 

Os detalhes da política de remuneração atualizada, incluindo a 
composição da comissão de remunerações e a descrição do 
modo como a remuneração e os benefícios são calculados, estão 
acessíveis no website da Candriam através da ligação 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Será facultada gratuitamente uma cópia impressa, mediante 
pedido. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fundo 1,2 0,2 1,7 8,5 1,1 12,2 0,5 2,0 -0,6 -1,6
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