
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AE 

Informações fundamentais para o investidor
Este documento fornece informações fundamentais para o investidor sobre este Subfundo. Não é material promocional. Estas 
informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos associados ao investimento no Subfundo. 

Aconselha-se a leitura deste documento para que possa decidir, de forma fundamentada, se pretende, ou não, investir.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AE
Um Subfundo da SICAV AMUNDI FUNDS

Códigos ISIN: (A) LU0568608433, (D) LU0568608516
Este OIC tem como Sociedade Gestora a Amundi Luxembourg SA, uma entidade que faz parte do grupo Amundi

Objectivos e Política de Investimento
Alcançar crescimento do capital a longo prazo. Especificamente, o Subfundo procura ultrapassar o desempenho (após comissões aplicáveis) do 
índice NYSE Arca Gold Miners durante o período de detenção recomendado.
O Subfundo investe pelo menos 67% dos ativos em ações de empresas envolvidas na extração de ouro e de outros metais e minerais preciosos ou
atividades relacionadas. Não existem limitações cambiais nestes investimentos. 
O Subfundo pode utilizar derivados para efeitos de cobertura e gestão eficiente da carteira. 
O Subfundo não pretende replicar o indicador de referência e, por isso, pode afastar-se significativamente do mesmo.
A equipa de investimento seleciona ações com base na análise das tendências do mercado do ouro (descendente) e numa análise fundamental de 
previsões da empresa (ascendente).
A actividade de capitalização retém e reinveste automaticamente os rendimentos líquidos dos investimentos do Subfundo enquanto a actividade de 
distribuição paga dividendos em Setembro de cada ano.
Recomenda-se um prazo mínimo de investimento de 5 anos.
As acções poderão ser vendidas ou reembolsadas (e/ou convertidas) em qualquer Dia de Negociação (excepto se estipulado o contrário no 
Prospecto) ao Preço de Negociação (Valor da Unidade de Participação) respectivo, de acordo com os estatutos. O prospecto do OIC contém mais 
detalhes.

Perfil de Risco e Rentabilidade
Risco mais baixo, Risco mais elevado,

Remuneração normalmente mais baixa Remuneração normalmente mais elevada

1 2 3 4 5 6 7

O nível  de  risco  deste  Subfundo  reflecte  sobretudo  o  risco  de  mercado  
decorrente de investimentos em acções do sector  da indústria  no qual  o  
Subfundo investe.

Os dados históricos podem não ser uma indicação fiável para o futuro.  
A categoria de risco indicada não é garantida e poderá variar ao longo do 
tempo.  
A categoria mais baixa não significa "isento de risco".  
O seu investimento inicial não tem qualquer garantia ou protecção.

Riscos importantes materialmente relevantes para o Subfundo que 
não são reflectidos pelo indicador de forma adequada: 

Risco de contraparte:  representa o risco de incumprimento de 
um  participante  do  mercado  no  cumprimento  das  obrigações  
contratuais relativas à sua carteira.

A ocorrência de qualquer um destes riscos poderá ter um impacto no
valor do activo líquido da sua carteira.
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Custos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de gestão do Subfundo, incluindo os respectivos custos de comercialização 
e distribuição. Estas comissões reduzem o crescimento potencial do seu investimento. 

Encargos únicos cobrados antes ou depois do seu investimento
Comissão de subscrição 4,50%
Comissão de resgate Nenhum
Comissão de conversão 1,00%
Este é o montante máximo que poderá ser retirado do seu dinheiro antes de serem 
pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados do Subfundo ao longo de um ano
Taxas correntes 2,15%
Encargos retirados do Subfundo sob determinadas condições específicas
Taxas de desempenho 20,00% por  ano de quaisquer  rendimentos obtidos 

pelo Subfundo, que sejam superiores aos do NYSE 
Arca Gold Miners (EUR).
Não  foi  cobrada  qualquer  comissão  no  último  
exercício contabilístico do Subfundo.

 As  comissões  de  subscrição  e   de  conversão  
apresentadas  representam  os  valores  máximos.  Em  
alguns  casos,  poderá  pagar  menos  –  poderá  obter  
essa informação com seu consultor financeiro. 
Os encargos correntes apresentados baseiam-se nas
despesas do ano que terminou no dia 29 de Junho de 
2018. Esse valor pode variar de ano para ano. Estão 
excluídos:

Taxas de desempenho,
Custos de transacção da carteira, excepto no caso
de um encargo de subscrição/resgate pago pelo 
Subfundo  quando  compra  ou  vende  unidades  
noutro organismo de investimento colectivo.

Para mais informações sobre os custos, consulte o parágrafo referente às taxas no prospecto do OIC, o qual está disponível em: www.amundi.com.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AE Índice de referência

A B C

A: Durante este período, não foi aplicada qualquer limitação de compromisso em CDS pela fusão do subfundo "SGAM Fund Equities Gold 
Mines"
B : Desempenho do Subfundo desde a sua data de lançamento

C: Desde o início deste período, o indicador de referência é o "NYSE Arca Gold Miners"

O gráfico tem um valor limitado enquanto indicador de 
desempenhos futuros.
Os  desempenhos  anualizados  apresentados  no  
diagrama  são  calculados  a  partir  dos  rendimentos  
líquidos terem sido reinvestidos e depois de retirados 
todos os encargos do Subfundo.
O Subfundo foi lançado a 24. Junhota 2011. A Classe 
de Acções foi lançada a 24. Junhota 2011.
A moeda de referência é o euro.

Informação prática
Entidade depositária: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Poderá obter mais informações sobre o OIC (prospectos, relatórios periódicos) em língua inglesa,  , gratuitamente, através do seguinte endereço: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Os detalhes da política de remuneração atualizada, incluindo, mas não exclusivamente, uma descrição sobre como a remuneração e as prestações
são calculadas, bem como a identidade dos sujeitos responsáveis pela entrega da remuneração e das prestações, estão disponíveis através do 
seguinte  website:  https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi  e  uma  cópia  em  papel  será  
disponibilizada gratuitamente quando solicitada.
Poderá obter outras informações práticas (p. ex., o último valor do activo líquido) no sítio Internet www.amundi.com.
O OIC contém muitos outros subfundos e outras classes descritos no prospecto. É possível efectuar a conversão em acções de outro Subfundo 
dos OIC, sujeito às condições do prospecto.
Cada Subfundo corresponde a uma parte distinta dos activos e das obrigações do OIC. Como tal, os activos de cada Subfundo estão disponíveis 
exclusivamente para satisfazer os direitos dos investidores relativamente a esse Subfundo e o direito dos credores cujo crédito concedido esteja 
ligado à criação, operação ou liquidação desse Subfundo.
Este documento descreve o Subfundo do OIC. O prospecto e os relatórios periódicos estão preparados para todos os OIC indicados no início deste
documento.
A legislação fiscal do Luxemburgo relativa aos OICVM poderá ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor. 
A Amundi Luxembourg SA somente poderá ser responsabilizada com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, 
inexacta ou inconsistente com as partes relevantes do prospecto relativas ao OIC. 

*********************

Este OIC está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo (www.cssf.lu). 
A Amundi Luxembourg SA está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, do Luxemburgo.
Estas informações para o investidor são válidas à data de 11 de Fevereiro de 2019.
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