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.

DWS Invest Short Duration Credit, um subfundo da DWS Invest SICAV
Classe de participação NC Código WKN: A0HMB2 Código ISIN: LU0236146006
Sociedade gestora: DWS Investment S.A., um membro do Grupo DWS.

Objectivos e política de investimento
O objectivo da política de investimento é a obtenção de uma valorização sustentável face ao índice comparativo (iBoxx
Euro Corporates 1-3 Y). Para alcançar este objectivo, o fundo investe a nível mundial em títulos de dívida pública,
empréstimos de empresas e instrumentos do mercado monetário. Adicionalmente, o fundo recorre a derivados para
aproveitar oscilações de preço e cotação nos mercados obrigações de rendimento fixo. A selecção dos vários
investimentos é efectuada à discrição dos gestores do fundo. O fundo orienta-se pelo benchmark. Este não é reflectido
com exactidão, uma vez que se tenta superar a sua evolução do valor. Assim, o desempenho pode divergir
consideravelmente do verificado pelo benchmark, tanto positiva como negativamente. A moeda do fundo parcial é EUR, a
moeda da classe de participação é EUR. Os rendimentos e lucros de cotação não são distribuídos, mas reinvestidos no
fundo de investimento. O investidor pode solicitar o resgate das acçoes em cada dia de avaliaçao. O resgate só pode ser
suspenso em casos extraordinários e sob observaçao dos interesses do investidor.
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O perfil de risco e de rendimento baseia-se em dados do passado, não podendo ser utilizados como informação fidedigna
para o perfil de risco futuro. Este indicador de risco está sujeito a alterações; a classificação do fundo de investimento pode
sofrer alterações com o passar do tempo, não sendo possível prestar qualquer garantia. Mesmo um fundo classificado na
categoria mais baixa (categoria 1) não representa um investimento completamente isento de riscos. O fundo está
classificado na categoria 2, uma vez que o valor das suas acções costuma apresentar poucas oscilações, pelo que tanto
as oportunidades de perda como de lucro são relativamente reduzidas. Especialmente os seguintes riscos podem ser
relevantes para o fundo: Estes riscos podem prejudicar a evolução do valor do fundo e, deste modo, também podem ter
um efeito desvantajoso sobre o valor da unidade de participação e sobre o capital aplicado pelo investidor. O valor da
unidade de participação pode descer em qualquer momento abaixo do preço de aquisição a que o cliente adquiriu a
unidade de participação.
Existe o perigo de perdas devido a sistemas internos, processos ou pessoas inadequadas ou que falhem, bem como
devido a eventos externos que podem ocorrer. O fundo realiza um grande volume de negócios com derivados com vários
contratantes. Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor depende da evolução de um ou vários valores base.
Devido às suas propriedades (p. ex. devido a um efeito de alavanca), um derivado pode ter uma maior influência sobre o
fundo que a compra directa dos activos subjacentes. Uma descrição detalhada dos riscos e outras notas encontram-se em
"Indicações sobre o risco" no Prospecto de Venda.

Encargos
Os custos e comissões suportados pelo investidor são utilizados para a administração, gestão e guarda, bem como para a
comercialização e promoção do fundo de investimento. Estes custos limitam o potencial crescimento do seu investimento.
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento
Encargos de subscrição
1,50 %. Trata-se do valor máximo que será deduzido do seu investimento antes do
investimento. Esta comissão de subscrição aplica-se para o cálculo segundo o metido
ilíquido; para mais informações sobre a comissão de subscrição calculada segundo o
método líquido, consulte a “Parte especial” do Prospecto de Venda.
Encargos de resgate
Sem comissão de resgate
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes
1,29 %
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho Nenhuma
Remuneração de
empréstimos de títulos

0,02 %

A comissão de subscrição aqui indicada é um valor máximo. Em alguns casos, este valor pode ser inferior. O investidor
pode consultar o valor actual aplicável junto da sua entidade responsável ou do seu consultor financeiro. Os custos
correntes aqui referidos verificaram-se no exercício anual do fundo de investimento, que terminou a 31.12.2018. Estes

custos podem divergir de ano para ano. Os custos correntes não incluem a remuneração baseada nos resultados e os
custos de transacção. Para mais informações sobre os custos, consulte a secção “Custos” no Prospecto de Venda. Em
muitos casos é possível trocar as acções detidas por outras de uma classe de participação de mesmo ou de outro fundo
parcial da DWS Invest SICAV, estando sujeito a diferentes condições. Os detalhes podem ser consultados no Prospecto
de Venda em "Troca de acções".

Resultados anteriores

A evolução do valor registada no passado não é um indicador fidedigno para a evolução do valor futura. Para o cálculo
foram deduzidos todos os custos e comissões retirados à classe de participação NC do DWS Invest Short Duration Credit.
Não foram consideradas as comissões de emissão e de resgate. A classe de participação NC do DWS Invest Short
Duration Credit foi constituída em 2006. A evolução do valor foi calculada em EUR.

Informações práticas
O banco depositário é o State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luxemburgo. O Prospecto de Venda e os relatórios
semestrais e anuais estão disponíveis na língua deste documento, ou em inglês, junto da DWS Invest SICAV e podem ser
obtidos gratuitamente junto da mesma. Os preços actuais da acção, bem como informações adicionais sobre o fundo de
investimento podem ser obtidos na língua deste documento, ou em inglês, na página da Web local da DWS ou em
www.dws.com, na secção “Download” do fundo de investimento. Mais informações sobre a actual política de
remunerações da sociedade gestora, como uma descrição como são calculadas a remuneração e outros subsídios, estão
publicadas na Internet em www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm. Mediante solicitação, estas
informações ser-lhe-ão disponibilizadas gratuitamente em papel. O fundo rege-se pelo direito fiscal luxemburguês. Isto
pode ter consequências sobre a forma como são tributadas as receitas do provenientes do fundo de investimento. A DWS
Invest SICAV pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento
que sejam susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospecto de
Venda. O DWS Invest Short Duration Credit é um subfundo da DWS Invest SICAV, para a qual o Prospecto de Venda e os
relatórios regulares são elaborados em conjunto. Os vários subfundos não se responsabilizam uns pelos outros, ou seja,
para o investidor interessam exclusivamente os ganhos e as perdas do fundo de investimento. O fundo de investimento
possui outras classes de participação; para detalhes adicionais, consulte a secção “Classes de participação” no Prospecto
de Venda. Em muitos casos é possível trocar as acções detidas por outras de uma classe de participação do mesmo ou de
outro fundo parcial da DWS Invest SICAV. Os detalhes podem ser consultados no Prospecto de Venda em "Troca de
acções". Este fundo de investimento está admitido no Luxemburgo e é regulado pela comissão de supervisão financeira
luxemburguesa (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF). A DWS Investment S.A. está admitida no
Luxemburgo e é regulamentada pela CSSF.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 19.02.2019.

