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1.

Mercado Alvo a que se destina o produto

Tipo de Investidor
Investimento dirigido a Investidores Não Profissionais.
Conhecimentos e experiência
Investimento dirigido a Investidores Iniciados que são aqueles que, pelo menos, podem tomar uma decisão de investimento com base na
documentação pré-contratual e contratual. Não necessita de ter feito quaisquer investimentos passados, ou seja, poderá ser adequada para um
investidor que investe pela 1.ª vez neste tipo de produto.
Situação financeira e capacidade para suportar perdas
Investimento dirigido a Investidores que compreendem e aceitam que o valor do fundo flutuará ao longo do tempo e que têm capacidade para
suportar uma perda total do capital investido.
Tolerância ao risco
Investimento dirigido a Investidores com tolerância elevada ao risco, ou seja, ao nível 5 de acordo com o Perfil de Risco e Remuneração
constante do IFI (Informações fundamentais destinadas aos investidores) do produto.
Objetivos e necessidades
Investimento dirigido a Investidores com objetivos de Crescimento do capital a médio prazo (investidores que pretendam a estabilidade da
valorização num investimento a 3 a 5 anos).
2.

Outras Informações sobre o produto:

Relativamente a potenciais conflitos de interesse pode consultar mais informações no documento Política de Gestão de Conflitos de Interesses,
que lhe pode ser entregue pelo seu gestor e que está disponível em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.
3.

Fiscalidade
Titular do rendimento

Rendimentos de capitais e mais-valias e menos-valias

IRS

Pessoas
singulares
residentes em Portugal

IRS

Pessoas
singulares
não residentes em
Portugal
Pessoas
coletivas
residentes em Portugal

Rendimentos distribuídos:
Retenção na fonte, a título liberatório, à taxa de 28% (22,4% nos Açores), sem prejuízo de o titular residente
optar pelo seu englobamento. O englobamento implica a tributação dos rendimentos da mesma categoria à
taxa final de IRS do titular (até 48%-Continente e Madeira ou 38,4%-Açores), e eventualmente a taxa adicional
de solidariedade (entre 2,5% e 5%). Pode ser aplicada uma taxa agravada de retenção na fonte de 35% se o
Fundo for localizado num “paraíso fiscal” ou se não for identificado o beneficiário efetivo dos rendimentos.
Mais-valias e menos-valias resultantes de resgate ou alienação de unidades de participação e liquidação de
fundos:
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes do resgate ou alienação de unidades
de participação e liquidação de fundos é tributado em IRS, à taxa especial de 28% (22,4% nos Açores), sem
prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento, nos termos acima. Pode ser aplicada uma taxa
agravada de 35% se o Fundo for localizado num “paraíso fiscal”.
Não sujeitos a imposto em território português.

IRC

IRC

Considerados rendimentos e tributados à taxa de IRC (taxa máxima de 21% no Continente e Madeira e 16,8%
nos Açores), aplicável à pessoa coletiva, acrescida de Derrama Estadual e eventualmente de Derrama
Municipal.
Não sujeitos a imposto em território português.

Pessoas coletivas não
residentes em Portugal
Nota: O tratamento fiscal depende das circunstâncias específicas de cada cliente e pode ser objeto de alterações futuras.
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4.

Estimativas de Custos e Encargos

Exemplo de Custos e Encargos suportados pelo investidor durante o período
de 1 ano

Para um investimento
de 1.000 € (Valor/ %)

Para um investimento
de 25.000 € (Valor/ %)

Encargos cobrados ao Investidor
0€

0%

0€

0%

5,80 €

0,58%

145,00 €

0,58%

Outros Encargos Recorrentes

13,30 €

1,33%

332,50 €

1,33%

Total de encargos e Impacto Global no Investimento

19,10 €

1,91%

477,50 €

1,91%

Encargos Pontuais (1)
Encargos cobrados ao Fundo
Encargos cobrados pelo NOVO BANCO enquanto Entidade Comercializadora

(1)

(2)

Em caso de Transferência para OICs são aplicáveis comissões descritas no Preçário de Intermediação Financeira.

(2)

Enquanto entidade comercializadora o Novo Banco recebe uma parte da comissão de gestão da sociedade gestora como contrapartida dos serviços prestados aos seus
clientes, nomeadamente:
• Divulgação de informação relevante e tratamento de eventos, nomeadamente distribuição de rendimentos, fusões e liquidações;
• Divulgação e atualização periódica e sistematizada de informação objetiva de mercado e de uma ampla gama de instrumentos financeiros (e.g.: fundos de
investimento de outras sociedades gestoras);
• Oferta em comercialização assente numa seleção de sociedades gestoras e de fundos de investimento;
• Prestação de informação relacionada com o serviço e produto;
• Custos de estrutura (recursos humanos, tecnologia, fornecedores) necessários para realização das atividades acima referidas.
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MFS MERIDIAN® FUNDS ―

EUROPEAN VALUE FUND
(Categoria A1EUR)
um subfundo da MFS Meridian Funds
Este fundo é gerido pela MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
ISIN: LU0125951151

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AOS INVESTIDORES
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é
material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos
associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma
informada se pretende investir.
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Objetivo
O objetivo do fundo é a valorização do capital, medido em euros.
Política de Investimento
O fundo investe principalmente (pelo menos 70%) em títulos de rendimento
variável europeus. Alguns dos países da Europa, principalmente os da
Europa de Leste, são atualmente considerados economias de mercado
emergente. O fundo concentra geralmente os seus investimentos em
empresas que acredita estarem subvalorizadas comparativamente ao seu
valor intrínseco (empresas de valor). O fundo pode utilizar derivados para
fins de cobertura e/ou de investimento, mas não utilizará principalmente
derivados para alcançar o seu objetivo de investimento.
Os padrões de referência do fundo, o MSCI Europe Index (EUR) e o MSCI
Europe Value Index (EUR), são indicados apenas para fins de comparação
de resultados. Embora os investimentos do fundo estejam geralmente
representados no padrão de referência, é provável que os componentes
tenham uma ponderação diferente do padrão de referência e é provável que
o fundo invista fora do padrão de referência para tirar partido de
oportunidades de investimento atrativas. O fundo é gerido ativamente no
âmbito dos seus objetivos e a estratégia de investimento não impõe limites

aos desvios das participações da carteira em relação ao padrão de
referência. Espera-se que o desvio do fundo face ao padrão de referência
seja significativo.
Distribuições
O rendimento não será distribuído aos acionistas, mas reflete-se nos ativos
do fundo.
Reembolso de ações
Pode vender as suas ações em qualquer dia útil em que os bancos no
Luxemburgo estejam abertos ao público e a Bolsa de Valores de Nova
Iorque (NYSE) esteja aberta para negociação.
Termos para compreender
Os títulos de rendimento variável representam um direito de propriedade,
ou o direito de adquirir um direito de propriedade, numa empresa ou noutro
emitente.
Os derivados são contratos financeiros cujo valor se baseia no valor de um
ou mais indicadores subjacentes ou na diferença entre indicadores
subjacentes.

PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO
Este sistema de classificação baseia-se na medida da variação dos
rendimentos da categoria ao longo dos últimos 5 anos. Caso não esteja
disponível histórico de resultados de 5 anos, os dados compreendem o
histórico de rendimentos do fundo, rendimentos do padrão de referência ou
rendimentos de outra categoria com a mesma divisa, conforme apropriado.
Os rendimentos passados podem não ser um indicador fiável do futuro perfil
de risco e de remuneração da categoria, e a classificação pode mudar ao
longo do tempo com base nos rendimentos mais recentes. Um fundo na
categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento de
risco.

1

2

3

Risco mais baixo
Remunerações tipicamente mais baixas

4

5

6

7

Risco mais alto
Remunerações tipicamente mais altas

O fundo está na categoria 5 porque no passado ocorreram flutuações
moderadamente acentuadas no rendimento do fundo.
Risco acionista: Os preços dos títulos de rendimento variável podem
variar significativamente em resposta às condições do emitente, de
mercado, económicas, setoriais, políticas e regulamentares. Este risco
pode ser mais elevado caso o fundo concentre os seus investimentos
geograficamente. O fundo investe em empresas de valor, que podem

apresentar ao longo do tempo desempenho inferior face ao mercado em
geral.
Risco dos mercados emergentes: Os mercados emergentes podem ser
mais voláteis e menos líquidos do que os mercados mais desenvolvidos.
Risco cambial: As alterações nas taxas de câmbio podem afetar
significativamente o valor do seu investimento e podem também afetar
significativamente a situação financeira dos emitentes em que o fundo
investe.
Risco de derivados: Os derivados podem ser altamente voláteis e podem
envolver alavancagem. Os ganhos ou perdas de derivados podem ser
substancialmente superiores ao custo original dos derivados.
Outros riscos
A notação não reflete o risco de estes fatores, assim como outros fatores,
como, por exemplo, o risco de liquidez, de contraparte e operacional, se
alterarem com o decorrer do tempo e poderem afetar os rendimentos do
fundo de forma diferente no futuro.
O fundo pode não atingir o seu objetivo e/ou o investidor pode perder
dinheiro com o seu investimento no fundo. Para mais informações sobre os
riscos do fundo, consulte "Perfis do Fundo" e "Fatores de Risco" no
prospeto.
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ENCARGOS
O investidor paga os seguintes custos de comercialização, distribuição e
funcionamento do fundo. Estes encargos reduzem o valor do seu
investimento.
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento
Encargos de subscrição…........................................................
..................Até 6,00%
Encargos de resgate...............................................................
......................0,00%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes...................................................................
….………..…….….1,91%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho……………………………………….
…………..................0,00%
Os encargos de subscrição e resgate apresentados são os mais altos que
poderia pagar. Consulte o seu intermediário financeiro para conhecer os
verdadeiros encargos, que podem ser inferiores.
O valor correspondente aos encargos correntes aqui indicado baseia-se em
despesas para o exercício findo a 31 de janeiro de 2020. Os encargos
correntes podem variar de ano para ano. Para mais informações sobre as
despesas do fundo, consulte a secção "Perfis do Fundo" no prospeto, que
está disponível em meridian.mfs.com.

RESULTADOS ANTERIORES
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Os resultados anteriores não são um indicador dos resultados futuros.
Os resultados apresentados levam em conta encargos correntes, mas não
os encargos de subscrição e resgate, se existirem, e são calculados em
euros. Os resultados dos padrões de referência primário e secundário do
fundo também são mostrados.
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O fundo foi lançado em 2002.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS
Depositário
O State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
é o depositário.
Troca entre fundos
Pode trocar as suas ações por ações de outra categoria do mesmo ou de
outro fundo da MFS Meridian Funds com a mesma estrutura de comissões
(e, em certos casos, em categorias com uma estrutura de comissões
diferente). Uma troca no mesmo fundo tem de ser por uma categoria com a
mesma denominação de divisa.
Informação adicional
Pode obter cópias do prospeto e dos relatórios anuais e semestrais do
fundo, em inglês e gratuitamente, junto da MFS Meridian Funds, c/o State
Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo. Outras
informações sobre o fundo, incluindo os preços das ações, estão
disponíveis em meridian.mfs.com ou nos órgãos de comunicação social
locais e/ou no agente local do fundo em determinados países. Informações
sobre outras categorias do fundo disponíveis no seu país podem ser obtidas
em meridian.mfs.com ou junto do seu intermediário financeiro. Encontrase disponível informação sobre a política de remuneração, incluindo uma
descrição da forma de cálculo da remuneração e dos benefícios,
e a composição da comissão de fixação de remunerações em
meridian.mfs.com. Pode ser obtida uma cópia em papel, sem qualquer
encargo, em língua inglesa, junto da MFS Investment Management
Company (Lux) S.à r.l.

Avisos
O fundo é um subfundo da MFS Meridian Funds. Os ativos e passivos
deste fundo são separados de outros fundos da MFS Meridian Funds.
O prospeto e os relatórios periódicos estão em nome da MFS Meridian
Funds.
A MFS Meridian Funds pode ser responsabilizada exclusivamente com base
nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis
de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes
do prospeto do fundo.
Impostos
A legislação fiscal do Luxemburgo, juntamente com a legislação fiscal do
seu país de residência, pode afetar o modo como o seu investimento no
fundo é tributado.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se sob a supervisão da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 1 de agosto de 2020.
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