
a 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 European Small Cap 
Classe de participação: NC, Código ISIN: LU0236147079, Código WKN: A0HMB7, Moeda: EUR 
é um subfundo da DWS Invest. A sociedade gestora é a DWS Investment S.A., um membro do DWS Group.

Objectivos e política de investimento
O fundo é gerido de forma activa. O fundo é gerido em referência a 
um benchmark. O objectivo da política de investimento é a 
obtenção de uma valorização sustentável face ao índice 
comparativo (STOXX Europe Small 200 Index). Para este fim, o 
fundo investe predominantemente em acções de pequenos 
emitentes sediados num país europeu ou que exerçam a sua 
actividade comercial principal na Europa ou que, enquanto 
sociedades de participações financeiras, detenham a maioria das 
suas participações em empresas com sede na Europa. Pequenas 
empresas são todas as que estão incluídas num índice de mercado 
de pequenas empresas ou empresas com uma capitalização de 
mercado equivalente. Neste contexto, a selecção de investimentos 
individuais é da responsabilidade do gestor do fundo. É esperado 
que a maior parte dos títulos do fundo, ou dos respectivos 
emitentes, sejam componentes do benchmark. O gestor do fundo 
fará uso da sua discrição para investir em títulos e em sectores que 
não estão incluídos no benchmark, de modo a aproveitar de 
oportunidades de investimento específicas. Não se espera que a 

carteira tenha necessariamente uma ponderação similar à do 
benchmark. O posicionamento do fundo poderá divergir de forma 
significativa em comparação com o benchmark (p. ex., através de 
um posicionamento fora do benchmark, bem como através de uma 
sub ou sobrevalorização significante) e o grau efectivo de liberdade 
costuma ser tipicamente elevada. De forma geral, uma divergência 
reflecte a avaliação que o gestor do subfundo faz de uma 
determinada situação do mercado, o que poderá resultar num 
posicionamento defensivo e mais próximo ou mais activo e 
abrangente em comparação com o benchmark. Apesar do fundo 
visar superar o benchmark, o potencial desempenho superior 
poderá ser limitado em função do ambiente predominante do 
mercado (p. ex., um ambiente menos volátil do mercado) e do 
posicionamento actual em relação ao benchmark. A moeda do 
fundo parcial é EUR.  Os rendimentos e lucros de cotação não são 
distribuídos, mas reinvestidos no fundo de investimento.  De forma 
geral, pode solicitar o resgate das acções numa base diária.

Perfil de risco e de remuneração
Risco menor Risco superior

Normalmente rendimento menor Normalmente rendimento superior

1 2 3 4 5 6 7

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 6, uma vez que o 
valor das suas acções pode apresentar oscilações fortes, pelo que 
tanto as oportunidades de perda como de lucro podem ser 
elevadas.  Especialmente os seguintes riscos podem ser 

relevantes para o fundo: O fundo investe o seu capital numa 
selecção de regiões ou sectores. Isto aumenta o risco de o fundo 
ser negativamente influenciado pelas condições de base 
económicas e políticas das respectivas regiões ou sectores. O 
fundo investe em acções. As acções estão sujeitas a oscilações de 
cotação e, deste modo, também ao risco de quedas de cotação. O 
fundo investe em acções de pequenas empresas. Geralmente as 
acções de empresas mais pequenas estão sujeitas a oscilações 
de cotação mais elevadas que os valores standard. Os motivos 
são, entre outros, a liquidez mais reduzida devido à capitalização 
de mercado inferior e ao pequeno volume de transacção. 
Respectivamente, as acções ou participações de empresas mais 
pequenas podem ser mais difíceis de comprar ou vender do que 
as de empresas maiores. 
Uma descrição mais detalhada dos riscos pode ser consultada 
na(s) secção(ões) sobre os riscos do Prospecto. 

Encargos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do fundo, nomeadamente para efeitos de 
comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu 
investimento
Encargos de subscrição 3,00 %
Encargos de resgate Nenhum
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser 
investido (encargo de subscrição) e antes de serem pagos os rendimentos 
do seu investimento (encargo de resgate).
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes 2,36 %
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho Nenhum

Os encargos de subscrição e resgate indicados 
correspondem aos valores máximos. Em alguns casos, 
poderá pagar menos; pode informar-se sobre esta situação 
junto do seu consultor financeiro ou distribuidor. O 
montante de encargos correntes indicado baseia-se nas 
despesas do ano que termina em 31.12.2020. Pode variar 
de ano para ano. Exclui custos de negociação da carteira e 
comissões de desempenho, se aplicável. 
Mais informações sobre os custos encontram-se na(s) 
secção(ões) sobre os custos do Prospecto. 



Resultados anteriores
aaa

A evolução do valor do passado não é 
um indicador fiável para a futura 
evolução do valor. Todos os custos e 
comissões retirados da classe de 
participação NC do DWS Invest 
European Small Cap foram deduzidos 
durante o cálculo. Não foram 
considerados encargos de entrada e de 
saída. A classe de participação NC do 
DWS Invest European Small Cap foi 
constituída em 2006. 

 

Informações práticas
O banco depositário é o State Street Bank International GmbH, 
filial do Luxemburgo. Cópias do Prospecto e dos relatórios 
periódicos estão disponíveis livres de encargos no idioma deste 
documento ou em língua inglesa. Os documentos, bem como 
outras informações (incluindo a cotação das acções) estão 
disponíveis gratuitamente. Os documentos estão disponíveis na 
página Web local da DWS ou em www.dws.com. 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 
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-
policy?setLanguage=en. Mediante solicitação, estas informações 
ser-lhe-ão disponibilizadas gratuitamente em papel. O regime de 
tributação aplicável ao Fundo no Luxemburgo pode ter um impacto 
na sua posição fiscal pessoal. 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 fundo é um subfundo 
da DWS Invest, para a qual o Prospecto e os relatórios periódicos 
são elaborados como um todo. Os activos e passivos de cada 
subfundo estão separador por lei. Como resultado, os activos de 
um subfundo não estão disponíveis para cobrir quaisquer 
reivindicações ou uma insolvência de outro. Podem estar 
disponíveis mais classes de participação para este fundo -para 
obter mais informações consulte o parágrafo relevante do 
Prospecto. 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). A DWS 
Investment S.A. está admitida no Luxemburgo e é regulamentada 
pela Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 12.02.2021.


