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PREÇÁRIO|FEE SCHEDULE 
Transações| Transactions 

Instrumentos Financeiros| Financial Instruments 

Comissão| Fee 

Contas de Gestão e de 
Consultoria  

Discretionary and Advisory 
Accounts 

Outras Contas 
Other Accounts 

Obrigações e Fundos de Obrigações 
Bonds and Bond Funds 

Subscrição/Compra/Resgate/Venda 
Subscription/Purchase/Redemption/Sale 

0,125% 0,250% 

  
Mínimo| Minimum (*) 1,00 25,00 

Ações, ETF’s, Fundos de Ações e Fundos 
Mistos 
Equities, ETF’s, Equity Funds and Portfolio 
Funds 

Subscrição/Compra/Resgate/Venda 
Subscription/Purchase/Redemption/Sale 

0,150% 0,300% 

  
Mínimo| Minimum (*) 1,00 25,00 

Fundos de Tesouraria 
Money Market Funds 

Subscrição/Compra/Resgate/Venda 
Subscription/Purchase/Redemption/Sale 

- - 

  
Mínimo| Minimum (*) n.a. n.a. 

Fundos Atrium Portfolio Sicav 
Atrium Portfolio Sicav Funds 

Subscrição/Compra/Resgate/Venda 
Subscription/Purchase/Redemption/Sale 

- - 

  
Mínimo| Minimum (*) n.a. n.a. 

"Hedge Funds", fundos imobiliários e fundos 
de "private equity"                                                           

Subscrição/Compra 
Subscription/Purchase                                             

0,500% 1,000% 

 "Hedge Funds", Real Estate Funds and Private 
Equity Funds 

Resgate/Venda                                          
Redemption/Sale 

0,500% 0,500% 

  
Mínimo| Minimum (*) 1,00 25,00 

Produtos Estruturados 
Structured Products 

Subscrição/Compra/Resgate/Venda 
Subscription/Purchase/Redemption/Sale 

0,300% 0,300% 

  
Mínimo| Minimum (*) 1,00 25,00 

Opções 
Options 

Compra/Venda 
Purchase/Sale 

0,150% 0,300% 

 
Mínimo| Minimum (*) 1,00 25,00 

Futuros (preço por contrato) 
Futures (Price per contract) 

Contratos em: 
Contracts in: 

  

            - USD 24,00 USD 24,00 USD 
            - outras moedas|other currencies (*) 24,00 EUR 24,00 EUR 
  Mínimo| Minimum (*) 5,00 EUR 5,00 EUR 
(*) O valor mínimo indicado aplica-se na moeda de transação| Minimum amount indicated applies to the transaction’s currency. 
Todas as comissões e taxas cobradas por terceiros serão debitadas ao cliente| All third-party commissions and duties will be debited to the client. 
Sobre as comissões incide Imposto do Selo| The fees are subject to Stamp Duty. 
Eventuais impostos incidentes sobre transações serão debitados aos cliente| Any tax on transactions will be debited to the client. 
Para transações de instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira serão debitadas/creditadas contas correntes nas respetivas moedas. Sendo necessário proceder à compra ou venda de moeda, 
aplica-se o preçário de Serviços Cambiais.| For transactions in financial instruments denominated in foreign currency, current accounts will be debited/credited in their respective currencies. Being necessary to 
proceed with the purchase or sale of currency, the Forex Services fee will be applied. 
 
 

Eventos Corporativos| Corporate Events 

Eventos| Events Comissão| Fee Mínimo| Minimum 

Pagamento de Dividendos| Dividend Payment 1,50% 2,50 EUR 

Pagamento de Juros| Interest Payment 1,50% 2,50 EUR 

Eventos de Capital| Capital Events 0,15% 2,50 EUR 

Exercício de Direitos de Incorporação| Exercise of Incorporation Rights 0,25% 5,00 EUR 

Exercício de Direitos de Subscrição| Exercise of Subscription Rights 0,25% 5,00 EUR 
Comissões não aplicáveis mediante pagamento de comissão de custódia| Fees not applicable upon payment of custody fees. 
Sobre as comissões de Pagamento de Dividendos, Juros, Eventos de Capital incide IVA à taxa legal.| The fees on Dividend, Interest payments and Capital Events are subject to VAT at the legal tax rate. 
Sobre as comissões de Direitos de Incorporação e de Subscrição incide Imposto do Selo| The fees on Incorporation Rights and Subscription are subject to Stamp Duty. 

 
 

Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis 
do investimento a realizar, incluindo os relacionados com a detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço 
devem sempre consultar as recomendações da CMVM aos investidores em produtos financeiros, disponíveis no sítio da CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também 
comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efetuar simulações de custos.  
When contracting securities investment services, non-qualified investors should carefully analyze the price list to calculate the total foreseeable investment charges to be incurred, 
including those related to the holding of securities, and compare them with any expected yields. Before contracting the service, always consult the CMVM's (Portuguese Securities and 
Exchange Commission) recommendations to investors in financial products, available on the CMVM's website (www.cmvm.pt) where they can also compare the price lists of authorized 
financial intermediaries and carry out cost simulations. 
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PREÇÁRIO|FEE SCHEDULE 
Gestão de Carteiras| Portfolio Management 

Comissão de Gestão| Management Fee Comissão| Fee 

Fixa| Fixed A determinar em função do perfil e montante da carteira 
 To be determined according to the portfolio’s profile and amount. Variável| Variable 

Sobre as comissões incide IVA à taxa legal| The fees are subject to VAT at the legal tax rate. 

 
 

Consultoria para o investimento| Investment advisory 

Comissão de Consultoria| Advisory Fee Comissão|  Fee 

Fixa| Fixed A determinar em função do perfil e montante da carteira 
 To be determined according to the portfolio’s profile and amount. Variável| Variable 

Sobre as comissões incide IVA à taxa legal| The fees are subject to VAT at the legal tax rate. 

 
 

Outros Serviços| Other Services 

Serviços| Services Comissão| Fee Mínimo| Minimum 

Custódia| Custody (**)(1) 
(comissão trimestral|quarterly fee)   

0,25% 
Taxa anual sobre o valor de mercado da carteira 

 Annual rate on the portfolio's market value  

25,00 EUR 
 (por trimestre|per quarter) 

Serviços de Câmbios| Forex Services (***)(2) 0,10% 10,00 EUR 

Transferências| Transfers (****)(2):   
     - Interbancárias Recebidas| Incoming Payments Isento| Free 

     - Interbancárias Nacionais Emitidas| Outgoing  
       National Payments 

 < 100.000 EUR: 5,00 EUR 
≥ 100.000 EUR: 25,00 EUR 

     - Interbancárias Nacionais Emitidas Urgentes|Urgent 
       Outgoing National Payments 

50,00 EUR 

     - Interbancárias Internacionais Emitidas| Outgoing  
       International Payments 

50,00 EUR 

     - Valores Mobiliários Recebidos| Securities Received Isento| Free 

     - Valores Mobiliários Enviados| Securities Sent 15,00 EUR por ativo| per security 

Emissão de cheque em Euro| Issuing of cheques in Euros (2):   
     - Normal| Normal 5,00 EUR 
     - Visado/Bancário| Certified 25,00 EUR 

Levantamento em Numerário| Cash Withdrawals (2) 50,00 EUR 

Comissão sobre ativos dados como colateral (Margens futuros)| 
Fees on securities given as collateral (Margins on futures) (1) 

0,10% 

Informações para efeitos de Auditoria e Certificação Legal de 
Contas| Information for Audit and Legal Certification (1) 

100,00 EUR 

Outras Declarações e Certificações| Other Declarations and 
Certifications 

100,00 EUR 

Serviço de tributação internacional| International taxation 
service (*****)(1) 

200,00 EUR 
(anual/por titular|annual/per holder) 

(**) Poderá não ser aplicável a Contas de Gestão e de Consultoria. Comissão de custódia não incide sobre fundos ATRIUM PORTFOLIO SICAV, fundos de Tesouraria e dinheiro e seus equivalentes| It may not be 
applicable to Discretionary and Advisory Accounts. Custody fee does not apply to ATRIUM PORTFOLIO SICAV funds, Money Market funds and cash and its equivalents.  
(***) Poderá não ser aplicável a Contas de Gestão e de Consultoria| It may not be applicable to Discretionary and Advisory Accounts. 
(****) Nas transferências em moeda estrangeira, os valores indicados aplicam-se na moeda correspondente| On foreign currency transfers, the amounts indicated applies to the correspondent currency. 
(*****) Todas as comissões e taxas cobradas por terceiros no processo de recuperação de impostos serão debitadas ao cliente| All third-party commissions and duties charged in the the tax recovery process will be 
debited to the client. 
(1) Sobre as comissões incide IVA à taxa legal| The fees are subject to VAT at the legal tax rate. 
(2) Sobre as comissões incide Imposto do Selo| The fees are subject to Stamp Duty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis 
do investimento a realizar, incluindo os relacionados com a detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço 
devem sempre consultar as recomendações da CMVM aos investidores em produtos financeiros, disponíveis no sítio da CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também 
comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efetuar simulações de custos.  
When contracting securities investment services, non-qualified investors should carefully analyze the price list to calculate the total foreseeable investment charges to be incurred, 
including those related to the holding of securities, and compare them with any expected yields. Before contracting the service, always consult the CMVM's (Portuguese Securities and 
Exchange Commission) recommendations to investors in financial products, available on the CMVM's website (www.cmvm.pt) where they can also compare the price lists of authorized 
financial intermediaries and carry out cost simulations. 


