
Este indicador reflete a volatilidade do preço das ações do fundo nos últimos
cinco anos que, por sua vez, reflete a volatilidade dos ativos subjacentes em
que o fundo investe. Os dados históricos podem não constituir uma indicação
fiável para o futuro.

Uma vez que a categoria de ações não tem um histórico de cinco anos, foi
utilizada uma categoria de ações alternativa, um fundo comparável ou um
padrão de referência representativo para demonstrar a forma como o preço do
fundo se poderia ter comportado durante o período.

A categoria atual não é garantida e poderá sofrer alterações se a volatilidade
dos ativos nos quais o fundo investe sofrer alterações.

A categoria mais baixa não significa isento de risco.

O fundo está classificado como {5} devido à extensão na qual os seguintes
fatores de risco se aplicam:

(a) O fundo investe em títulos que estão sujeitos ao risco de incumprimento
por parte do emitente no que respeita a pagamentos de juros ou capital.

(b) O preço do fundo pode subir ou descer diariamente por várias razões,
incluindo alterações nas taxas de juro, expectativas de inflação ou a
perceção da qualidade de crédito em termos de títulos ou países a nível
individual.

(c) O fundo investe em ações e títulos relacionados com ações. Estes são
sensíveis a variações nos mercados bolsistas que podem ser voláteis e
alterar substancialmente em curtos períodos de tempo.

(d) Uma carteira concentrada pode ser mais volátil que uma carteira mais
amplamente diversificada.

(e) O fundo poderá investir em ações e títulos relacionados com ações em

mercados emergentes europeus. O investimento em mercados emergentes
envolve um maior risco de perda em comparação com o investimento em
mercados mais desenvolvidos, devido, entre outros fatores, a maiores
riscos políticos, fiscais, económicos, cambiais, de liquidez e regulamentares.

(f) A utilização de derivados acarreta o risco de redução da liquidez, perdas
substanciais e aumento da volatilidade em condições de mercado adversas,
como o incumprimento dos participantes do mercado. A utilização de
derivados pode resultar na alavancagem do fundo (onde a exposição do
mercado e, consequentemente, as possíveis perdas para o fundo,
ultrapassam o montante investido) e, perante estas condições de mercado,
a alavancagem terá como efeito o aumento das perdas. O fundo não faz
um uso extensivo de derivados.

O fundo utiliza uma metodologia de oscilações de preço única para proteção
face ao impacto de diluição de custos de negociação. Uma alteração na base da
fixação do preço irá resultar no movimento do preço publicado do fundo.

Todos os investimentos envolvem riscos. Este fundo não oferece garantias
contra perdas nem garante que o objetivo do fundo será atingido.

Os resultados anteriores não constituem um indicador de rendimentos futuros
e estes não são garantidos. O preço de ativos e o rendimento dos mesmos
podem aumentar bem como diminuir e não podem ser garantidos; um
investidor poderá receber menos do que o respetivo investimento original.

A inflação reduz o poder de compra do seu investimento e rendimento.

O valor de ativos detidos no fundo poderá subir e descer em resultado de
flutuações na taxa de câmbio.

O fundo poderá perder dinheiro se uma entidade (contraparte) com a qual
negocia não se mostrar disponível ou não tiver capacidade para honrar as suas
obrigações para com o fundo.

Em condições de mercado extremas alguns valores mobiliários podem tornar-
se difíceis de avaliar ou vender ao preço pretendido. Esta situação pode afetar
a capacidade do fundo de satisfazer resgates de uma forma atempada.

O fundo poderá perder dinheiro em resultado de uma falha ou atraso em
processos e sistemas operacionais incluindo, entre outros, fornecedores
terceiros em incumprimento ou em processo de administração.

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 caráter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que
possa decidir de forma informada se pretende investir. 

Continental European Equity Income Fund, um subfundo denominado em euros da Standard Life Investments Global SICAV,
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Gestora.

Objetivos e política de investimento
O fundo procura proporcionar rendimento e algum crescimento de capital a
longo prazo investindo principalmente em ações de empresas cotadas em
mercados bolsistas europeus, excluindo o Reino Unido.

O fundo detém tipicamente uma carteira concentrada de ações e também
poderá deter uma proporção em obrigações governamentais, empresariais e
outras obrigações para complementar o rendimento do fundo. O fundo é
gerido ativamente pela nossa equipa de investimento, que selecionará ações
para tentar tirar partido de oportunidades identificadas.

O fundo poderá utilizar derivados para reduzir os riscos ou os custos, ou para
gerar rendimento ou capital adicional face a um risco proporcional (Gestão
Eficiente da Carteira). Os derivados serão apenas utilizados para efeitos de
cobertura ou para proporcionar exposições que poderão ser obtidas através do

investimento em ativos nos quais o fundo é principalmente investido. A
utilização de derivados é monitorizada para garantir que o fundo não está
exposto a riscos excessivos ou não intencionais.

Qualquer rendimento, por ex., rendimento de dividendos, recebido pelo fundo
será reinvestido.

Os investidores do fundo poderão comprar e vender ações em qualquer dia útil
normal.

Recomendação: o fundo poderá não ser adequado a investidores que
pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de cinco anos. Antes de efetuarem
qualquer investimento, os investidores devem certificar-se de que a sua atitude
face ao risco está em consonância com o perfil de risco deste fundo.

Perfil de risco e de remuneração
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Risco mais baixo Risco mais alto

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas



O desempenho foi calculado ao longo do período indicado com base no preço
das ações desta categoria de ações. Não tem em consideração quaisquer
encargos de subscrição, resgate ou de troca, mas considera os encargos
correntes, tal como referido na secção Encargos.

Os resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros

O fundo foi lançado em 2014. A categoria de ações foi lançada em 2015.

O desempenho da categoria de ações é calculado em EUR.

O fundo não tem um objetivo de acompanhamento de um índice.

Encargos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do fundo, incluindo os custos 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: 5,00%

Encargos de resgate: 0,00%

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

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Encargos correntes: 1,76%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho: Nenhum

Os encargos de subscrição e resgate indicados correspondem aos valores
máximos. Nalguns casos poderá pagar menos. Poderá obter essa informação
junto do seu consultor financeiro.

O valor dos encargos correntes reflete o montante baseado nas despesas do
ano que termina em 31/12/2017. Este montante pode variar de ano para ano.
Exclui: comissões de desempenho (quando aplicável); custos de negociação da
carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição/resgate pago pelo fundo
aquando da compra ou venda de unidades noutro organismo de investimento
coletivo.

Poderá ser aplicável um encargo de troca de 0,5%  em circunstâncias
excecionais se movimentar o seu investimento para outro Standard Life
Investments Global SICAV fundo.

Para obter mais informações sobre encargos, consulte as seguintes secções no
prospeto: Encargos de emissão e da sociedade; Resgate de ações, disponíveis
em www.standardlifeinvestments.com.

Resultados anteriores
Continental European Equity Income Fund, Ações de Capitalização A, Dezembro
2018
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Fonte: Aberdeen Standard Investments

Informações práticas
Depositário: The Bank of New York Mellon SA/NV, filial no Luxemburgo

Para obter mais informações sobre a Standard Life Investments Global SICAV
(«SICAV»), incluindo o prospeto, relatório e contas anuais, relatórios semestrais
e os preços de ações mais recentes, visite www.standardlifeinvestments.com,
onde é possível obter os documentos gratuitamente.

Encontram-se disponíveis dados atualizados relativos à política de remuneração
incluindo, entre outros, uma descrição da forma de cálculo da remuneração e
dos benefícios, a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da
remuneração e dos benefícios, incluindo a composição do comité de
remuneração, em www.standardlifeinvestments.com e estará disponível,
mediante pedido, uma cópia em papel, gratuitamente, na sede social da
Sociedade.

A legislação fiscal do país de origem do fundo pode ter um impacto na situação
fiscal pessoal do investidor.

A Aberdeen Standard Investments Luxemburgo S.A. pode ser responsabilizada
exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento
que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as
partes correspondentes do prospeto do fundo.

Encontram-se disponíveis outras categorias de ações no fundo e podem ser
obtidas mais informações no prospeto. A SICAV é um agrupamento de fundos
incluindo um número de diferentes subfundos. Este documento é específico do
fundo e da categoria de ações indicada na parte superior deste documento.
Contudo, o prospeto e os relatórios anuais e semestrais são preparados para
todo o agrupamento de fundos.

Os ativos e passivos de cada subfundo da SICAV estão separados por lei. Isto
significa que os ativos em que o fundo investiu são detidos separadamente dos
ativos de outros subfundos e quaisquer reivindicações realizadas relativamente
a outros subfundos não irão afetar o seu investimento.

Os investidores poderão trocar as suas ações do fundo por ações de outro
subfundo da SICAV. Consulte o prospeto para obter mais informações.

A Standard Life Investments Global SICAV está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 16/01/2019

Aberdeen Standard Investments é uma marca de negócios de investimento da Aberdeen Asset Management e da Standard Life Investments.

A Aberdeen Standard Investments Luxemburgo S.A. está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela CSSF.
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