
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.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Este fundo é um subfundo do Capital International Fund (CIF). Este fundo é gerido pela Capital
International Management Company Sàrl, parte do Capital Group.

Class Bd EUR
ISIN LU1295551730

Objectivos e política de investimento

O objetivo de investimento do fundo é alcançar o
crescimento de capital a longo prazo, investindo
em ações comuns de empresas situadas em todo
o mundo, o que pode incluir mercados
emergentes.

Política de investimento
Ao seguir o seu objetivo de investimento, o fundo
investe principalmente em ações comuns que o

Consultor de Investimentos acredita ter potencial
de crescimento.

Os investidores podem comprar e vender ações
do fundo diariamente. Este fundo poderá ser
adequado apenas para investimentos de longo
prazo.

Este fundo é um OICVM gerido de forma ativa.

Não é gerido com referência a um índice de
referência. Toda a informação relativa ao índice é
fornecida apenas para contexto e a título de
exemplo.

Dividendos
Os dividendos nesta classe são, em geral, pagos
uma vez por ano.

Perfil de risco e de remuneração

1 2 3 4 5 6 7
Risco mais baixo Risco mais alto
Potencialmente uma remuneração
mais baixa

Potencialmente uma remuneração
mais alta

Dados históricos, como os utilizados no cálculo deste indicador, podem não ser uma indicação fiável
para o futuro. A categoria de risco apresentada não é garantida e pode mudar ao longo do tempo. A
categoria de risco mais baixa não implica a isenção de risco.

O fundo está classificado como 6 devido à
natureza dos seus investimentos, que incluem os
riscos indicados abaixo. Estes fatores, individual
ou conjuntamente, podem afetar o valor dos
investimentos do fundo ou expor o fundo a
perdas.
• Risco de ações: Os preços de títulos de

equidades podem deteriorar-se em resposta a
determinados eventos, incluindo os que
envolvem diretamente as empresas cujos
títulos são detidos pelo fundo, mudanças
gerais dos mercados, instabilidade política,
social ou económica local, regional ou global e
flutuações das taxas de câmbio.

• Risco de liquidez: Alguns títulos,
principalmente os títulos não listados e/ou

transacionados em mercados OTC, sob
determinadas circunstâncias podem não ser
transacionados com a devida rapidez no
mercado para evitar uma perda.

• Risco operacional: Este fundo pode investir em
mercados cujos sistemas de liquidação tenham
uma organização inferior à dos mercados
desenvolvidos. Assim, a liquidação pode sofrer
atrasos e os fundos ou títulos pertencentes ao
fundo podem ficar em risco.

• Risco de contraparte: Outras instituições
financeiras que forneçam serviços ao fundo,
tais como fiduciárias dos ativos ou que possam
servir de contrapartes para contratos
financeiros, tais como derivados. Existe o risco
de a contraparte não cumprir as suas

obrigações.
• Risco de sustentabilidade: Evento ou condição

ambiental, social ou de governança que, se
ocorrer, pode causar um impacto real ou
potencial negativo importante no valor de um
investimento do fundo.

• Risco do Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect: Os investimentos
em títulos negociados e compensados por
meio destes dois programas estão sujeitos a
vários riscos associados aos enquadramentos
jurídico e técnico do Stock Connect e/ou
poderão envolver riscos de compensação e
liquidação, regulatórios e de contraparte.
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Encargos

Os encargos pagos são utilizados para custear o funcionamento do fundo, incluindo os custos de
marketing e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento. Os
encargos de entrada e de saída apresentados são os valores máximos e podem ser retirados dos seus
fundos. Em alguns casos, poderá pagar menos e deverá debater esta situação com o seu consultor
financeiro ou distribuidor.

Os encargos contínuos baseiam-se nas despesas dos últimos 12 meses. Este valor pode variar de ano
para ano. Exclui os custos de transação da carteira que afetam as receitas.

Para obter mais informações sobre os encargos, incluindo potenciais tetos de despesas, consulte a
secção "Expenses" (Despesas) no prospeto e os relatórios semestrais e anuais mais recentes, disponíveis
em capitalgroup.com/international.

Encargos únicos cobrados antes ou depois
de fazer o seu investimento
Encargos de subscrição 5.25%
Encargos de resgate nenhum
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 1.60%
Encargos retirados do fundo em certas
condições especiais
Comissão de desempenho nenhum
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O fundo foi lançado em 2015 e esta classe de
ações em 2015.

Os retornos foram calculados em EUR após todos
os encargos contínuos, mas não permitem a
entrada ou saída de encargos.

O desempenho passado não serve de guia para
futuros retornos.

Este fundo é um OICVM gerido de forma ativa.
Não é gerido com referência a um índice de
referência. Toda a informação relativa ao índice é
fornecida apenas para contexto e a título de
exemplo.

Informações práticas

Como transacionar
Os indivíduos são encorajados a investir com a ajuda de um consultor, que poderá ajudar com as
subscrições, comutações e resgates. Os indivíduos que desejem investir diretamente deverão contactar-
nos para obter um Formulário de abertura de conta e um Formulário de pedido de transação. Os
investidores poderão trocar as suas ações no fundo por ações do mesmo ou de outro subfundo na
estrutura abrangente, sujeito ao cumprimento de determinados requisitos, tal como definidos no
prospeto.

Informação adicional
Para obter o prospeto, os relatórios semestrais e anuais mais recentes (disponíveis em inglês
gratuitamente), outras classes de ações e os preços diários mais recentes, visite capitalgroup.com/
international. Este é um subfundo da CIF, uma estrutura abrangente composta por diferentes subfundos.
Este documento é específico do fundo, estando a classe das ações indicada no início do documento. O
prospeto, os relatórios semestrais e anuais foram preparados para a estrutura abrangente. Os ativos e
responsabilidades de cada fundo são segregados por lei, o que significa que nenhum fundo individual
será responsável com os seus ativos por responsabilidades de outros fundos dentro da mesma estrutura.
Os detalhes atualizados da política de remuneração, incluindo, entre outros, uma descrição do cálculo
das remunerações e dos benefícios, as identidades das pessoas responsáveis pela atribuição das
remunerações e dos benefícios, incluindo a composição do comité de remunerações, caso exista, estão
disponíveis em https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Mediante solicitação, será
disponibilizada gratuitamente uma cópia impressa da política de remuneração.
Pode consultar os avisos aos acionistas no nosso website capitalgroup.com/international (na secção
"Como investir/Avisos aos acionistas") para verificar se existem atividades iminentes com impacto no
subfundo no qual pretende investir.

Contacto
Capital Group Investor Services
Ligue para o número grátis 00 800 243 38637 na UE e na Suíça (das 09:00 às 18:00 horas, CET).
Fora da UE e Suíça, ligue para o número de telefone +352 46 26 85 611 ou de fax +352 46 26 85 432.

Avisos
O fundo está domiciliado no Grão-Ducado do
Luxemburgo. O seu tratamento fiscal depende do
seu estatuto de tributação no seu país de
residência. Contacte o seu consultor para obter
mais detalhes.

A Capital International Management Company Sàrl
só pode ser considerada responsável com base
em qualquer declaração incluída neste
documento que induza em erro, seja imprecisa ou
inconsistente com as partes relevantes do
prospeto do fundo.

Depositário
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 31 Maio de 2022.
O Capital International Fund é autorizado no Luxemburgo e supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grão-Ducado do Luxemburgo).


