Informações sobre o Mercado-Alvo
Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Absolute
Alpha

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Extended
Alpha

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Select

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Smaller
Companies

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian
Equity

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asia Equities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 3 anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em títulos de rendimento fixo que tendem a apresentar um perfil
de risco superior ao dos títulos do mercado monetário devido ao risco de
crédito específico às empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market
Corporate Bonds

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market
Debt

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Equities
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Enhanced
Commodities

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa diversidade de
mercados de mercadorias, cujos preços tendem a flutuar mais do que outras
classes de ativos à medida que estes são afetados por determinados fatores
incluindo alterações das relações entre a oferta e a procura, condições
climatéricas, doenças, desenvolvimentos tecnológicos e acontecimentos
políticos e económicos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

Está indicado para investidores que procuram obter maisvalias em capital através do investimento em empresas com
características ambientais, sociais e de governação (ESG)
sólidas ou que evidenciem uma melhoria e que possam
investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco

Comentários

Fundo de Fundos
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Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Objetivos e Necessidades

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real
Return

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Corporate
Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 3 anos.
do investimento em fundos.

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European High Yield
Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Select

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Short-Term Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
High Yield Bond
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 3 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Smaller
Companies

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Social Bond Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Strategic
Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Corporate
Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 3 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Return
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Equities

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Short-Term Bonds

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Equity Income Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital através
do investimento em títulos de rendimento fixo que apoiem
atividades benéficas do ponto vista social e que possam
investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 3 anos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
o pode comprar com ou sem
de capital; ou
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
perda
risco inferior ao dos mercados acionistas.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisO seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante, 100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez o pode comprar com ou sem
de capital; ou
do investimento em fundos.
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
respetivos lucros e prejuízos.
perda

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Extended
Alpha

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Focus

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Investment
Grade Credit Opportunities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em títulos de rendimento fixo que tendem a apresentar um perfil
de risco superior ao dos títulos do mercado monetário devido ao risco de
crédito específico às empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset
Income

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Select

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Smaller
Companies

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Technology

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European
Absolute Alpha

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European ESG
Equities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter maisvalias em capital através do investimento em empresas com
características ambientais, sociais e de governação (ESG)
sólidas ou que evidenciem uma melhoria e que possam
investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European Equity Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Dividend
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European
Smaller Companies

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European Small
Cap Opportunities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) STANLIB Africa Equity Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) UK Equities

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 3 anos.

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisO seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante, 100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez o pode comprar com ou sem
de capital; ou
do investimento em fundos.
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
respetivos lucros e prejuízos.
perda

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) UK Equity Income

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core
Equities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core
Equities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Columbia Threadneedle (Lux)

Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Outcomes Global Equity
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter maisvalias em capital através do investimento em empresas com
exposição positiva a temas de resultados sustentáveis, bem
como em empresas com características ambientais, sociais e
de governação (ESG) sólidas ou que evidenciem uma melhoria
e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5
anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Columbia Threadneedle (Lux)

Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Outcomes Pan-European Equity
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Está indicado para investidores que procuram obter maisvalias em capital através do investimento em empresas com
exposição positiva a temas de resultados sustentáveis, bem
como em empresas com características ambientais, sociais e
de governação (ESG) sólidas ou que evidenciem uma melhoria
e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5
anos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

American Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

American Select Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

American Smaller Companies Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Asia Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Dollar Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Emerging Market Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

European Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

European Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle Investment Funds ICVC

European Select Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

European Smaller Companies Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Global Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Global Select Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

High Yield Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Japan Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Latin America Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Monthly Extra Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento mensal e potenciais mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Sterling Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Sterling Corporate Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Sterling Short-Term Money Market Fund Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e um elevado nível de segurança do capital, e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 1 ano.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos do mercado
monetário que tendem a apresentar um perfil de risco inferior ao dos
mercados de ações e de rendimento fixo.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

Strategic Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Equity Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e potenciais mais-valias em capital e que possam
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Equity Opportunities

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
o pode comprar com ou sem
de capital; ou
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
perda
risco inferior ao dos mercados acionistas.

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Growth and Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter uma
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, combinação de mais-valias em capital e rendimento e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Institutional Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Monthly Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento mensal e potenciais mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Select Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Investment Funds ICVC

UK Smaller Companies Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Low Carbon Workplace Trust

Low Carbon Workplace

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais bem informados financeiramente e a
Contrapartes Elegíveis, o que significa que,
provavelmente, já possuem alguns conhecimentos e
experiência ao nível do investimento em fundos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição com um teste de
adequabilidade, caso seja necessário.
Tal significa que o pode comprar com
ou sem aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Dynamic Real Return Fund

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente em imóveis
comerciais no Reino Unido, cujos preços tendem a flutuar mais do que o de
outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nos rendimentos das rendas e nas alterações dos preços dos
bens imóveis.
Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter uma taxa O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, de rendimento do seu investimento superior à taxa de inflação 100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível do Reino Unido e que possam investir o seu dinheiro durante, classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
do investimento em fundos.
pelo menos, 5 anos.
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Global Multi Asset Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

UK Social Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Bond Focused
Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e potenciais mais-valias em capital e que possam
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Equity & Bond
Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e rendimento e que possam investir o seu
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Equity Focused
Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e algum rendimento e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Equity Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC

Threadneedle Managed Equity Income
Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e potenciais mais-valias em capital e que possam
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda; ou
• A sua prioridade são retornos
financeiros acima de tudo
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Está indicado para investidores que procuram obter
rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital através
do investimento em obrigações que apoiem atividades
benéficas do ponto vista social e que possam investir o seu
dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.

Comentários

Atualizado Mercado-alvo negativo

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle Pensions

Corporate Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 3 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Pensions

Global Select Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Pensions

Index-Linked Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Pensions

Multi Asset Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe numa variedade de diferentes
classes de ativos e esta diversificação tende a resultar num perfil de risco
inferior ao do investimento exclusivo em mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Threadneedle Pensions

Property Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Threadneedle Pensions

Sterling Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Threadneedle Pensions

UK Equity Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

Threadneedle Pensions

UK Equity High Alpha Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Emerging Market Local Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

American Extended Alpha Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

China Opportunities Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Global Emerging Markets Equity Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Global Equity Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e potenciais mais-valias em capital e que possam
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Global Extended Alpha Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Está indicado para investidores que procuram obter
rendibilidades potenciais superiores às das aplicações de
tesouraria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Está indicado para investidores que procuram obter
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
100% do montante investido. O fundo investe diretamente em imóveis
canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
comerciais no Reino Unido, cujos preços tendem a flutuar mais do que o de o pode comprar com ou sem
de capital; ou
outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
diretamente nos rendimentos das rendas e nas alterações dos preços dos
perda
bens imóveis.
Está indicado para investidores que procuram obter
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
rendimento e um elevado nível de segurança do capital, e que 100% do montante investido. O fundo investe em títulos do mercado
canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 1 ano.
monetário que tendem a apresentar um perfil de risco inferior ao dos
o pode comprar com ou sem
de capital; ou
mercados de ações e de rendimento fixo.
aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
perda
Está indicado para investidores que procuram obter
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até O fundo é adequado para todos os
Não deve comprar este fundo se:
rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos canais de distribuição. Tal significa que • O seu objetivo é garantir a preservação
seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez o pode comprar com ou sem
de capital; ou
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos aconselhamento.
• Não consegue tolerar algum risco de
respetivos lucros e prejuízos.
perda

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo

Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Global Focus Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

Objetivos e Necessidades

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

Como posso comprar o fundo?
(Estratégia de Distribuição)
O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Para quem não é adequado o fundo
(mercado-alvo negativo)
Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Pan European Focus Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Sterling Medium and Long-Dated
Corporate Bond Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Sterling Short-Dated Corporate Bond
Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Equity Alpha Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e potenciais mais-valias em capital e que possam
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Extended Alpha Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente e através de
derivados em ações de empresas, cujos preços tendem a flutuar mais do que
os de outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nas empresas subjacentes e nos respetivos lucros e prejuízos. O
fundo também usa derivados para vendas a descoberto (concebidas para
realizar ganhos com a queda dos preços dos ativos).

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Fixed Interest Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Index Linked Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e a possibilidade de mais-valias em capital e que
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível possam investir o seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em títulos de rendimento fixo
que tendem a apresentar um perfil de risco mais elevado do que o dos
títulos do mercado monetário devido ao risco de crédito específico às
empresas e ao risco de taxa de juro mais elevados, mas com um perfil de
risco inferior ao dos mercados acionistas.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Mid 250 Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter maisProfissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, valias em capital e que possam investir o seu dinheiro durante,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

UK Sustainable Equity Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

US Equity Income Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo,
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível
do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe em ações de empresas, cujos
preços tendem a flutuar mais do que os de outras classes de ativos, uma vez
que os investidores participam diretamente nas empresas subjacentes e nos
respetivos lucros e prejuízos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle UK Property Authorised Investment Fund

Threadneedle UK Property Authorised
Investment Fund

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle UK Property Authorised Trust

Threadneedle UK Property Authorised
Trust

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Está indicado para investidores que procuram obter
Profissionais e a Contrapartes Elegíveis com, no mínimo, rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
um nível básico de conhecimentos e experiência ao nível seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.
do investimento em fundos.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição. Tal significa que
o pode comprar com ou sem
aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Threadneedle UK Property Unit Trust (Jersey)

Threadneedle UK Property Unit Trust
(Jersey)

Este fundo destina-se a clientes Profissionais e Não
Profissionais bem informados financeiramente e a
Contrapartes Elegíveis, o que significa que,
provavelmente, já possuem alguns conhecimentos e
experiência ao nível do investimento em fundos.

O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente em imóveis
comerciais no Reino Unido, cujos preços tendem a flutuar mais do que o de
outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nos rendimentos das rendas e nas alterações dos preços dos
bens imóveis.
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente em imóveis
comerciais no Reino Unido, cujos preços tendem a flutuar mais do que o de
outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nos rendimentos das rendas e nas alterações dos preços dos
bens imóveis.
O seu capital não está garantido pelo que os investidores podem perder até
100% do montante investido. O fundo investe diretamente em imóveis
comerciais no Reino Unido, cujos preços tendem a flutuar mais do que o de
outras classes de ativos uma vez que os investidores participam
diretamente nos rendimentos das rendas e nas alterações dos preços dos
bens imóveis.

O fundo é adequado para todos os
canais de distribuição com um teste de
adequabilidade, caso seja necessário.
Tal significa que o pode comprar com
ou sem aconselhamento.

Não deve comprar este fundo se:
• O seu objetivo é garantir a preservação
de capital; ou
• Não consegue tolerar algum risco de
perda

Está indicado para investidores que procuram obter maisvalias em capital e algum rendimento através do investimento
em empresas com exposição positiva a temas sustentáveis,
bem como em empresas com características ambientais,
sociais e de governação (ESG) sólidas ou que evidenciem uma
melhoria e que possam investir o seu dinheiro durante, pelo
menos, 5 anos.

Está indicado para investidores que procuram obter
rendimento e mais-valias em capital e que possam investir o
seu dinheiro durante, pelo menos, 5 anos.

Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco

Comentários

Fundo de Fundos

Fundo
Tipo de Investidor e Conhecimentos e Experiência
Objetivos e Necessidades
Capacidade para Suportar Perdas e Tolerância ao Risco
Como posso comprar o fundo?
Para quem não é adequado o fundo
(Estratégia de Distribuição)
(mercado-alvo negativo)
Emitido pela Threadneedle Asset Management Limited. Registada em Inglaterra e País de Gales, N.º de matrícula 573204. Sede Social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG. Autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas da Columbia e Threadneedle Investments.
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