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PARTE I 

 
I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A ENTIDADE GESTORA E 

OUTRAS ENTIDADES 

 

 

1. NOTA PRÉVIA  
 

a) O Banco Privado Português, S.A. (o “BPP”) e o Banco Privado Português 

(Cayman) Ltd. (o “BPP Cayman”) celebraram com parte dos seus clientes 

determinados contratos, denominados contratos de gestão de carteiras, no 

âmbito da modalidade de oferta, designada por “retorno absoluto 

investimento indirecto com garantia de capital ou de capital e remuneração”, 

em que, nuns casos, foi acordada a garantia do capital investido e, noutros 

casos, a garantia desse capital acrescido de uma determinada remuneração 

(“RA”); 

 

b) Nos termos do RA, os investimentos dos clientes eram efectuados de forma 

indirecta através da subscrição de instrumentos de dívida (as “loan notes”) 

emitidos por sessenta e cinco sociedades sedeadas nas Ilhas Virgens 

Britânicas, das quais sessenta e três (os “SIV’s”) foram objecto de gestão 

agregada e duas, correspondentes às estratégias “Warrants” e “Building 

Blocks”, mereceram uma gestão própria estando por isso excluídas do 

âmbito deste Fundo; 

 

c) Os fundos provenientes da subscrição das loan notes emitidas pelos SIV’s - 

entregues pelos clientes (os “Clientes”) - foram utilizados pelos SIV’s na 

aquisição de diversos activos, nomeadamente valores mobiliários 

representativos de dívida de instituições financeiras e crédito estruturado,  

que se encontram identificados na secção “Política de Investimento do Fundo” 

- “Composição da Carteira do Fundo” (os “Activos Subjacentes”), tendo a 

liquidez não utilizada na aquisição destes activos, sido aplicada em depósitos 

junto do BPP Cayman; 

 

d) Os SIV’s, no âmbito do RA, contraíram ainda dívida junto de entidades 

financeiras, designadamente o BPP Cayman, que se encontram identificados 

na secção “Política de Investimento do Fundo” - “Composição da Carteira do 

Fundo” (os “Passivos Subjacentes”);  
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e) Tal como referido na alínea c) supra, parte dos fundos provenientes da 

subscrição das loan notes, juntamente com a liquidez resultante de eventos 

relacionados com Activos Subjacentes, foi mantida em depósitos detidos 

pelos SIV’s junto do BPP Cayman. Na sequência de correcções e 

regularizações efectuadas recentemente por crédito nas contas dos SIV’s junto 

do BPP Cayman, e por referência à data de 31 de Dezembro de 2009, o valor 

global destes depósitos é, actualmente, de 308.913.994,2999 Euros, dos quais 

210.208.374,4737 Euros resultam das referidas correcções e regularizações (os 

“Depósitos Subjacentes”); 

 

f) Assim, as loan notes eram instrumentais do investimento dos Clientes no 

âmbito do RA, conferindo-lhes o direito a receber o valor líquido 

patrimonial (“VLP”) do respectivo SIV, isto é, o valor dos Activos 

Subjacentes e Depósitos Subjacentes, deduzido do valor dos Passivos 

Subjacentes, na proporção das loans notes detidas por cada Cliente no total 

das loan notes emitidas pelo SIV em causa; 

 

g) Nos termos dos referidos contratos de gestão de carteiras, o BPP e o BPP 

Cayman garantiram aos respectivos Clientes, no âmbito do RA, nuns casos, 

unicamente o capital por estes investido e, noutros casos, esse capital 

acrescido de uma determinada remuneração, ou seja, caso o VLP das loans 

notes não fosse suficiente para cobrir o montante de capital e a remuneração 

devida ao Cliente, este teria o direito de exigir do BPP ou do BPP Cayman, 

consoante o caso, o pagamento da respectiva diferença, na maturidade dos 

contratos; 

 

 

2. O FUNDO 
 

a) O Fundo adopta a denominação de “Fundo de Gestão Passiva – Fundo de 

Investimento Alternativo em Valores Mobiliários Fechado” (“Fundo”);  

 

b) O Fundo constituiu-se como um fundo especial de investimento fechado com 

uma política de gestão passiva adoptando, por força da transposição do Novo 

Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio, e cuja entrada em vigor se 

verificou a 7 de Novembro de 2013, a terminologia “fundo de investimento 

alternativo em valores mobiliários fechado”;  
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c) A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (“CMVM”) em 1 de Fevereiro de 2010, iniciando a sua 

actividade em 30 de Março de 2010, data em que se considera constituído, e 

tem a duração de quatro anos, a contar da data da respectiva constituição, 

prorrogável, uma ou mais vezes, por período não superior ao inicial, 

mediante deliberação da Assembleia de Participantes, não podendo a sua 

duração total exceder, em qualquer caso, os dez anos, após a data da sua 

constituição; 

 

d) O montante total máximo da emissão é de € 772.532.600,0000, 

correspondente ao valor dos Activos Subjacentes, a que correspondem 

772.532.600,0000 de unidades de participação, com o valor inicial unitário 

de subscrição de €1, podendo existir subscrição incompleta, nos termos 

das alíneas k) e l) infra, não havendo lugar a rateio;  

 

e) O valor dos Activos Subjacentes, bem como o valor dos Passivos 

Subjacentes foi objecto de avaliação com a data de referência de 31 de 

Dezembro de 2009 e de um parecer de certificação datado de 27 de Janeiro 

de 2010, elaborado pela Deloitte & Associados, SROC S.A., registada como 

revisor oficial de contas na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o 

n.º 43 e na CMVM sob o n.º 231 (“Entidade Certificadora da Avaliação”), 

sendo que, o referido VLP irá ser objecto de uma reavaliação e de um 

novo parecer de certificação a elaborar pela mesma entidade com uma 

antecedência não superior a 30 dias face à data de constituição do Fundo 

(“Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação”); 

 

f) O objectivo último é que as unidades de participação sejam detidas pelos 

Clientes que venham a aderir ao Fundo, na proporção do Critério de 

Repartição descrito no ponto i. da alínea i) infra; 

 

g) A partir do 9.º dia útil após a autorização da constituição do Fundo pela 

CMVM, serão percorridas as seguintes etapas até à detenção das unidades 

de participação pelos Clientes: 

 

Período de aceitação pelos Clientes ou prazo da oferta 

 

h) Entre o dia 12 de Fevereiro e o dia 19 de Março de 2010, será dada 

oportunidade aos Clientes para aceitarem a “troca” das suas loan notes por 

unidades de participação, com base no critério referido no ponto i. da 

alínea i) infra;  
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i) Para esse efeito, cada Cliente deverá celebrar um acordo (o “Acordo de 

Reestruturação”) com o BPP, o BPP Cayman, o SIV Único (identificado em 

b. infra) e o respectivo SIV emitente, nos termos do qual aceita que:  

 

a. Separação do património dos Clientes aderentes e dos Clientes não aderentes: Cada 

SIV separa no seu património os Depósitos Subjacentes, os Activos 

Subjacentes e os Passivos Subjacentes, que indirecta e proporcionalmente 

“pertencem” aos Clientes aderentes dos Depósitos Subjacentes, Activos 

Subjacentes, e Passivos Subjacentes que indirecta e proporcionalmente 

“pertencem” aos Clientes não aderentes (se alguns); Esta separação irá ser 

efectuada de acordo com o VLP das loan notes de cada Cliente, calculado com 

base nos valores constantes do Parecer Final da Entidade Certificadora da 

Avaliação (o qual incide apenas sobre os Activos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes); 

 

b. Agregação do património dos Clientes aderentes nas Contas Clientes e no SIV Único: 

Cada SIV transfere: (i) para uma conta aberta junto do BPP (a “Conta 

Clientes BPP”), titulada pelo SIV Único, os Depósitos Subjacentes, na medida 

em que indirecta e proporcionalmente pertençam aos Clientes aderentes com 

garantias prestadas pelo BPP (os “Clientes BPP”); (ii) para uma conta aberta 

junto do BPP Cayman (a “Conta Clientes BPP Cayman”), titulada pelo SIV 

Único, os Depósitos Subjacentes, na medida em que indirecta e 

proporcionalmente pertençam aos Clientes BPP Cayman aderentes com 

garantias prestadas pelo BPP (os “Clientes BPP Cayman”); (iii) para o SIV 

Único, todos os Activos Subjacentes (i.e., excluindo Depósitos Subjacentes) e 

Passivos Subjacentes que indirecta e proporcionalmente pertencem aos 

Clientes aderentes. O “SIV Único” é um veículo semelhante a um SIV, que 

foi criado ex-novo para o efeito de agregar o património dos Cliente aderentes, 

domiciliado nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo capital social é totalmente 

detido pelo BPP Cayman e tem a denominação “RA – II – CG, Ltd.”; 

 

c. Situações de indivisibilidade de activos e/ou não verificação dos mínimos 

transaccionáveis: No caso de se verificarem situações de indivisibilidade de 

activos e/ou não verificação dos mínimos transaccionáveis, o SIV Único 

tornar-se-á o único titular do activo, ficando devedor do SIV em causa de 

todos os rendimentos (qualquer que seja a sua natureza) que resultem desse 

activo, na quota-parte cuja titularidade caberia ao SIV, se o mesmo não fosse 

transmitido na sua totalidade para o SIV Único. Na sequência da transmissão 

dos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes para o Fundo (nos termos 
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previstos no ponto g. infra), este tornar-se-á o único titular do activo, ficando 

devedor dos SIV’s dos rendimentos acima referidos na quota-parte cuja 

titularidade caberia aos SIV’s, se o mesmo não fosse transmitido na sua 

totalidade para o Fundo;  

 

d. Amortização parcial e proporcional de loan notes como contrapartida da transferência 

dos Depósitos Subjacentes: Em contrapartida da transferência dos Depósitos 

Subjacentes, dos SIV’s para a Conta Clientes BPP e para a Conta Clientes BPP 

Cayman, que indirecta e proporcionalmente pertencem aos Clientes BPP 

aderentes e aos Clientes BPP Cayman aderentes, são parcial e 

proporcionalmente amortizadas as loan notes correspondentes, detidas por 

esses Clientes;  

 

e. Repartição dos saldos credores das Contas Clientes (BPP e BPP Cayman) e da soma 

dos Créditos das Garantias (tal como definidos na alínea k) infra) pelos Clientes 

aderentes: Com base no consentimento dos Clientes BPP aderentes, expresso 

no Acordo de Reestruturação das suas aplicações, o saldo credor da Conta 

Clientes BPP e a soma dos seus Créditos das Garantias serão repartidos pelos 

Clientes BPP aderentes, de acordo com o Critério de Repartição (tal como 

definido adiante no ponto i. infra) e, subsequentemente, a parte que cabe a 

cada um, de acordo com o referido critério, transferida para a respectiva 

conta individual. De igual forma, com base no consentimento dos Clientes 

BPP Cayman aderentes, expresso no Acordo de Reestruturação das suas 

aplicações, o saldo credor da Conta Clientes BPP Cayman e a soma dos seus 

Créditos das Garantias serão repartidos pelos Clientes BPP Cayman 

aderentes, de acordo com o Critério de Repartição (tal como definido adiante 

no ponto i. infra) e, subsequentemente, a parte que cabe a cada um, de acordo 

com o referido critério, transferida para a respectiva conta individual; 

 

f. Contrapartida da transferência dos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes para 

o SIV Único: Em contrapartida das transferências dos SIV’s para o SIV Único 

dos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes que indirecta e 

proporcionalmente pertencem aos Clientes aderentes, o SIV Único promete 

entregar a cada um dos SIV’s as loan notes por estes emitidas e detidas pelos 

Clientes aderentes (que adquirirá na sequência da operação referida no ponto 

h. infra). Em consequência, cada SIV manterá em carteira apenas os Activos 

Subjacentes e Passivos Subjacentes que indirecta e proporcionalmente 

pertencem aos Clientes não aderentes (caso existam) e que serão necessários 

para pagar as suas loan notes; 
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g. Subscrição de unidades de participação no Fundo pelo SIV Único: O SIV Único 

subscreve a totalidade das unidades de participação emitidas pelo Fundo, no 

valor correspondente ao VLP dos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes 

transferidos pelos SIV’s para o SIV Único, nos termos acima referidos, 

efectuando o pagamento do respectivo valor de subscrição em espécie, 

mediante a entrega ao Fundo destes mesmos Activos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes; 

 

h. Troca das loan notes pelas unidades de participação (oferta pública de aquisição): O 

SIV Único adquire, de seguida, as loan notes dos Clientes aderentes, dando 

em troca (pagamento em espécie do preço de aquisição) as unidades de 

participação que subscreveu no Fundo. Esta troca será feita de acordo com o 

Critério de Repartição (tal como definido no ponto seguinte), pelo que cada 

Cliente irá receber unidades de participação, de acordo com tal critério;  

 

i. Critério de repartição: O saldo credor das Contas Clientes (BPP e BPP Cayman), 

as unidades de participação do Fundo e a soma dos Créditos das Garantias 

(tal como definidos infra no ponto k.) serão distribuídos pelos Clientes BPP e 

pelos Clientes BPP Cayman de acordo com o disposto nos parágrafos 

seguintes (o “Critério de Repartição”): 

 

a. O saldo credor da Conta Clientes BPP, as unidades de participação 

do Fundo e a soma dos Créditos das Garantias (tal como definidos 

infra no ponto k.), na parte que indirecta e proporcionalmente cor-

respondam aos Clientes BPP, serão distribuídos por estes na pro-

porção do Valor da Aplicação de cada um deles no Valor Total das 

Aplicações de todos os Clientes BPP aderentes, à data da constitui-

ção do Fundo. Para este efeito, o “Valor da Aplicação” correspon-

derá: (i) em relação às estratégias vencidas até à data da constitui-

ção do Fundo, ao montante do capital investido, acrescido, quando 

aplicável, da remuneração mínima contratada até à data do venci-

mento da estratégia e incluindo, ainda, sobre esse montante, os ju-

ros, à Taxa Relevante, contados desde a data do vencimento até à 

data da constituição do Fundo; (ii) em relação às estratégias não 

vencidas até à data da constituição do Fundo (inclusive), ao mon-

tante do capital investido acrescido, quando aplicável, da remune-

ração mínima contratada até essa data. O “Valor Total das Aplica-

ções” corresponde à soma dos Valores das Aplicações de todos os 

Clientes BPP aderentes. Deste modo, a repartição do saldo credor 
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da Conta Clientes BPP, das unidades de participação do Fundo e 

da soma dos Créditos das Garantias não atenderá à proporção dos 

Activos Subjacentes, Depósitos Subjacentes e Passivos Subjacentes 

que indirecta e proporcionalmente “pertenciam” aos Clientes BPP 

em virtude das suas loan notes mas sim, em relação a cada Cliente 

BPP, à percentagem que o seu Valor da Aplicação representa no 

Valor Total das Aplicações de todos os Clientes BPP aderentes; 

b. O saldo credor da Conta Clientes BPP Cayman, as unidades de 

participação do Fundo e a soma dos Créditos das Garantias (tal 

como definidos infra no ponto k.), na parte que indirecta e propor-

cionalmente correspondam aos Clientes BPP Cayman, serão distri-

buídos por estes na proporção do Valor da Aplicação de cada um 

deles no Valor Total das Aplicações de todos os Clientes BPP 

Cayman aderentes, à data da constituição do Fundo. Para este efei-

to, o “Valor da Aplicação” corresponderá: (i) em relação às estra-

tégias vencidas até à data da constituição do Fundo, ao montante 

do capital investido, acrescido, quando aplicável, da remuneração 

mínima contratada até à data do vencimento da estratégia e inclu-

indo, ainda, sobre esse montante, os juros, à Taxa Relevante, con-

tados desde a data do vencimento até à data da constituição do 

Fundo; (ii) em relação às estratégias não vencidas até à data da 

constituição do Fundo (inclusive), ao montante do capital investi-

do acrescido, quando aplicável, da remuneração mínima contrata-

da até essa data. O “Valor Total das Aplicações” corresponde à 

soma dos Valores das Aplicações de todos os Clientes BPP 

Cayman aderentes. Deste modo, a repartição do saldo credor da 

Conta Clientes BPP Cayman, das unidades de participação do 

Fundo e da soma dos Créditos das Garantias não atenderá à pro-

porção dos Activos Subjacentes, Depósitos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes que indirecta e proporcionalmente “pertenciam” aos 

Clientes BPP Cayman em virtude das suas loan notes mas sim, em 

relação a cada Cliente BPP Cayman, à percentagem que o seu Va-

lor da Aplicação representa no Valor Total das Aplicações de todos 

os Clientes BPP Cayman aderentes. 

Para efeitos do Critério de Repartição, a “Taxa Relevante” signifi-

ca a taxa fixa que resulta da média dos valores mensais das taxas 

de juro aplicáveis sobre novas operações de depósito com prazo 

acordado até um ano, para particulares, sucessivamente em vigor 

desde a data do vencimento (inclusive) e até à data da constituição 



 

 

 

 

9 

do Fundo (inclusive), de acordo com os valores publicados no Bo-

letim Estatístico do Banco de Portugal. Para estes efeitos, a última 

taxa publicada no referido boletim considera-se em vigor até à da-

ta da constituição do Fundo. 

  

j. Extinção das loan notes dos Clientes aderentes: Em consequência do disposto nos 

pontos f. e h. supra, as loan notes anteriormente detidas pelos Clientes 

aderentes serão entregues pelo SIV Único aos respectivos SIV’s emitentes, os 

quais ficarão, simultaneamente, devedores e credores das obrigações de 

pagamento resultantes das mesmas, extinguindo-se, consequentemente, tais 

débitos e créditos; 

 

k. Fixação do crédito da garantia: Nos termos dos contratos de RA, o BPP e o BPP 

Cayman garantiram, respectivamente, aos Clientes BPP e aos Clientes BPP 

Cayman, o reembolso, na data da maturidade, da diferença, quando positiva, 

entre o capital investido ou esse capital acrescido de uma determinada 

remuneração (consoante os casos) e o VLP das respectivas loan notes na data 

do vencimento das estratégias. Deste modo: (i) em relação aos Clientes 

aderentes cujas estratégias já estejam vencidas até à data de referência do 

Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação (inclusive), o valor do 

crédito da garantia corresponderá, nos termos do Acordo de Reestruturação, 

à diferença, quando positiva, entre o valor do capital investido (acrescido, 

quando aplicável, da remuneração mínima contratada até à data de 

vencimento) e o VLP das suas loan notes, na data de vencimento da estratégia, 

conforme estabelecido no contrato de RA (incluindo ainda, os juros que se 

mostrem devidos contados sobre o montante da referida diferença desde a 

data do vencimento até à data da constituição do Fundo); (ii) em relação aos 

Clientes aderentes cujas estratégias se vençam após o Parecer Final da 

Entidade Certificadora da Avaliação e até à data da constituição do Fundo 

(inclusive), o crédito da garantia corresponderá, nos termos do Acordo de 

Reestruturação, à diferença, quando positiva, entre o capital investido 

(acrescido, quando aplicável, da remuneração mínima contratada até à data 

do vencimento) e o VLP das suas loan notes, calculado de acordo com os 

valores constantes do Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação e 

incluindo, ainda, os juros que se mostrem devidos, contados sobre o 

montante da referida diferença, desde a data do vencimento até à data da 

constituição do FEI; (iii) em relação aos Clientes aderentes cujas estratégias se 

vençam após a data da constituição do Fundo, o crédito da garantia 

corresponderá, nos termos do Acordo de Reestruturação, à diferença, quando 
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positiva, entre o capital investido (acrescido, quando aplicável, da 

remuneração mínima contratada até à data da constituição do Fundo) e o 

VLP das suas loan notes, calculado de acordo com os valores constantes do 

Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação. Os valores indicados, 

em relação aos Clientes cujas estratégias já estejam vencidas e em relação aos 

Clientes cujas estratégias ainda não estejam vencidas (“Créditos da 

Garantia”) serão os valores considerados para efeitos da aplicação do 

Critério de Repartição; 

 

l. Conversão das estratégias denominadas em US dólares para efeitos da aplicação 

do Critério de Repartição: Para efeitos da repartição pelos Clientes aderentes 

dos saldos credores da Conta Clientes BPP e da Conta Clientes BPP 

Cayman, das unidades de participação e dos Créditos da Garantia, os 

montantes dos Créditos da Garantia e do Valor da Aplicação dos Clientes 

aderentes, cujas estratégias estejam denominadas em dólares norte-

americanos serão convertidos para euros à taxa de câmbio de referência 

do Banco Central Europeu da data da constituição do Fundo; 

 

j) Assim, a atribuição dos Depósitos Subjacentes, das unidades de 

participação e dos Créditos da Garantia aos Clientes aderentes não 

atenderá aos valores que constam dos extractos individuais de cada 

Cliente emitidos pelo BPP ou pelo BPP Cayman (ou seja ao VLP actual das 

loan notes detidas por cada Cliente), mas ao Critério de Repartição, nos 

termos do ponto i. da alínea i) supra; 

 

Verificação da cláusula de sucesso e apuramento e divulgação do resultado da oferta  

 

k) O Fundo só se constituirá caso: (i) o montante do capital investido pelos 

Clientes que aceitem a troca das loan notes pelas unidades de participação 

corresponda a, pelo menos, 50% do montante total do capital investido 

por todos os Clientes (aderentes e não aderentes) ao abrigo dos contratos 

RA; ou (ii) o número de Clientes titulares dos contratos RA que aceitem a 

troca das loan notes pelas unidades de participação corresponda a, pelo 

menos 50% da totalidade dos titulares dos contratos RA tendo por 

referência a data de autorização do Fundo, considerando-se para este 

efeito todos os titulares registados nas contas relativas a cada contrato RA 

nessa data. A cláusula de sucesso será aferida no primeiro dia útil 

seguinte ao termo do período de aceitação; 
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l) A Entidade Comercializadora é a entidade responsável pelo apuramento e 

divulgação do resultado da oferta das unidades de participação, e 

publicará no sistema de divulgação de informação da CMVM (endereço 

da CMVM na internet: http://www.cmvm.pt) se o Fundo se considera ou 

não constituído e os respectivos valores finais, nomeadamente o número 

de unidades de participação efectivamente subscritas e o montante 

colocado; 

 

Subscrição de unidades de participação pelo SIV Único 

 

m) A subscrição de unidades de participação pelo SIV Único deverá estar 

concluída no 5.º dia útil após o apuramento e divulgação do resultado da 

oferta, ou seja no dia 29 de Março de 2010; 

 

n) O SIV Único irá subscrever a totalidade das unidades de participação do 

Fundo, em número correspondente ao VLP dos Activos Subjacentes e 

Passivos Subjacentes transferidos para o SIV Único, nos termos referidos 

na alínea i) b. supra, tendo subjacente o valor inicial unitário de subscrição 

de €1 e a possibilidade de fraccionamento até à quarta casa decimal;  

 

Liquidação física e financeira da subscrição 

 

o) No dia útil seguinte à subscrição das unidades de participação pelo SIV Único, 

ou seja, no dia 30 de Março de 2010, deverá ser efectuada a liquidação física e 

financeira da subscrição; 

 

p)  As unidades de participação subscritas pelo SIV Único serão pagas com o 

VLP dos Activos Subjacentes e dos Passivos Subjacentes (entradas em 

espécie) que lhe foram transferidos pelos SIV’s, ou seja, ocorrerá uma troca 

destes Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes pelas unidades de 

participação entre o SIV Único e o Fundo; 

 

Emissão das unidades de participação a favor do SIV Único 

 

q) O montante efectivo da emissão corresponderá ao VLP dos Activos 

Subjacentes e Passivos Subjacentes (com base no Parecer Final da Entidade 

Certificadora da Avaliação) que vierem a ser transferidos para o Fundo, 

nos termos descritos em n) supra, e o número de unidades de participação 

será o correspondente àquele montante tendo subjacente o valor inicial 
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unitário de subscrição de €1 e a possibilidade de fraccionamento até à 

quarta casa decimal; 

 

Transmissão das unidades de participação do SIV Único para os Clientes aderentes 

 

r) Nos termos do Acordo de Reestruturação celebrado entre cada Cliente 

aderente, o respectivo SIV, o SIV Único, o BPP e o BPP Cayman, referido 

na alínea i) supra, a aquisição das unidades de participação pelos Clientes 

aderentes por troca com as loan notes ocorrerá no dia útil seguinte à 

emissão das unidades de participação a favor do SIV Único, ou seja, no dia 

31 de Março de 2010; 

 

s) Assim, serão adquiridas por cada um dos Clientes aderentes, as unidades 

de participação que a cada um correspondam, com base no Critério de 

Repartição definido na alínea i) ponto i. supra; 

 

t) A atribuição de unidades de participação aos Clientes aderentes não 

atenderá, por isso, aos valores que constam dos extractos individuais de 

cada Cliente emitidos pelo BPP ou pelo BPP Cayman (ou seja ao VLP 

actual das loan notes detidas por cada Cliente); 

 

u) Caso o número de unidades de participação a atribuir a cada Cliente não 

seja inteiro, procede-se ao seu arredondamento, até à quarta casa decimal: 

por excesso, para o número imediatamente superior, caso o valor da quinta 

casa decimal seja maior ou igual a 5; ou por defeito, para o número 

imediatamente inferior, caso o valor da quinta casa decimal seja menor que 

5; 

 

v) Deste modo, os Clientes que aceitarem a troca das loan notes pelas unidades 

de participação ficarão, no final, titulares destas; 

 

w) Apresenta-se, de seguida, um cronograma com as principais etapas até à 

detenção pelos Clientes das unidades de participação: 

 

 
PRINCIPAIS ETAPAS ATÉ À DETENÇÃO PELOS 

CLIENTES DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
DATA DE REALIZAÇÃO 

1.º 
Autorização da constituição do  

Fundo e registo da oferta pela CMVM  
1 de Fevereiro de 2010 

2.º Período de aceitação pelos Clientes (ou prazo Entre o dia 12 de Fevereiro e 
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da oferta) o dia 19 de Março de 2010  

3.º 
Data limite para revogar as declarações de 

aceitação 
15 de Março de 2010 

4.º 

Verificação da cláusula de sucesso e 

apuramento e divulgação do resultado da 

oferta 

22 de Março de 2010 

5.º 
Subscrição das unidades de  

participação do Fundo pelo SIV Único  
29 de Março de 2010 

6.º 

Liquidação física e financeira da subscrição e 

emissão das unidades de participação a favor 

do SIV Único 

30 de Março de 2010 

7.º 
Transmissão das unidades de participação 

do SIV Único para os  Clientes aderentes 
31 de Março de 2010 

 

 
Na sequência da oferta pública de aquisição, o Fundo foi constituído no dia 30 de 

Março de 2010 com um capital de € 558.500.838,5372 ao qual correspondem 

558.500.838,5372 unidades de participação.  

 

Em Assembleia de Participantes do Fundo realizada a 14 de Junho de 2010 foi delibe-

rada a substituição de entidade gestora da Privado Fundos – Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento, SA para a Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Mobiliário, SA. A substituição de entidade gestora foi auto-

rizada pelo Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários no 

dia 19 de Julho de 2010 tendo a Banif Gestão de Activos, SGFIM, SA assumido a ges-

tão do Fundo no dia 23 de Julho de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
3. DIREITOS DOS CLIENTES ADERENTES E DOS CLIENTES NÃO ADERENTES 
 

Tendo em consideração todo o acima exposto, os Clientes podem decidir aderir ou 

não aderir ao Fundo.  

 

Os Clientes que optem por aderir ao Fundo terão direito (i) aos Depósitos Subjacen-

tes, (ii) às unidades de participação do Fundo e (iii) aos Créditos das Garantias, nos 

montantes que lhes forem atribuídos de acordo com o Critério de Repartição. 

 

Os Clientes que optem por não aderir ao Fundo terão direito: (i) aos Depósitos Subja-

centes; (ii) às loan notes; e (iii) aos Créditos da Garantia, nos montantes que lhes cou-

berem em função do valor das respectivas loan notes à data de vencimento das mes-
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mas (i.e. sem que os referidos bens sejam repartidos de acordo com o Critério de Re-

partição). 

 

Em relação aos Depósitos Subjacentes a principal diferença entre Clientes aderentes 

e não aderentes é a que resulta de o montante dos primeiros ser fixado em função do 

Critério da Repartição e o dos segundos em função do VLP actual das loan notes em 

que acidentalmente estejam investidos. Para além disso, o saldo credor dos depósitos 

que pertença indirecta e proporcionalmente aos Clientes não aderentes e que seja 

necessário para assegurar o pagamento do passivo dos SIV’s que não possa ser hon-

rado por outros activos pertencentes aos SIV’s, não será distribuído a esses clientes. 

No demais, estes depósitos (excluindo o valor das correcções), para aderentes e não 

aderentes, serão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos (“FGD”), até ao 

limite de €100.000,00 por titular, desde que preencham os critérios legais de elegibili-

dade, nomeadamente de territorialidade, e complementarmente deverão merecer a 

protecção da garantia do Estado de salvaguarda da integralidade dos depósitos. O 

valor das correcções constitui um crédito sobre o BPP ou sobre o BPP Cayman, a ser 

reclamado perante a massa insolvente destes bancos ou a ser satisfeito, num cenário 

de continuidade, assim que cesse a dispensa temporária do cumprimento das obriga-

ções. O valor das correcções será creditado, em conformidade com os requisitos con-

tabilísticos e legais aplicáveis, nas contas de depósito à ordem dos Clientes. No en-

tanto, de acordo com as respostas obtidas junto do FGD, o valor das correcções não 

se encontra abrangido pelo âmbito de protecção deste sistema nem, consequente-

mente, pela garantia política de integralidade dos depósitos.  

 

Por sua vez, e no que se refere à distinção entre as unidades de participação e as 

loan notes importa referir o seguinte: as unidades de participação são valores mobi-

liários emitidos por um fundo de investimento regulado, constituído em Portugal e 

sujeito à supervisão da CMVM, susceptíveis de serem negociadas fora de mercado 

ou, no caso de virem a ser admitidas à negociação, em mercado organizado e que 

conferem ao seu titular o direito a receber os valores resultantes das distribuições 

periódicas de rendimentos, amortizações parciais e ainda, no final, sob a forma de 

resgates ou produto da liquidação do Fundo; as loan notes conferem aos seus titulares 

o direito ao produto da liquidação da carteira do respectivo SIV, na data da maturi-

dade das respectivas estratégias. A satisfação destes direitos emergentes das loan 

notes deverá ser assegurada após a verificação da cláusula de sucesso do Fundo, me-

diante a distribuição em espécie ou em dinheiro dos activos líquidos das carteiras, 

num prazo incerto e dependente de vários factores, nomeadamente, da possibilidade 

de insolvência do BPP e/ou do BPP Cayman. 
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No que se refere, agora, aos Créditos da Garantia a primeira diferença entre aderen-

tes e não aderentes é a que resulta de o valor dos primeiros ser fixado em função do 

Critério da Repartição e o dos segundos em função do VLP das loan notes à data de 

vencimento das mesmas, em que acidentalmente estejam investidos. Desde que pre-

encham os requisitos legais de elegibilidade, nomeadamente de territorialidade, tais 

créditos, de acordo com as consultas efectuadas, deverão merecer a protecção do 

Sistema de Indemnização aos Investidores (“SII”), até ao limite de €25.000,00 por 

titular, e não estarão abrangidos pelo FGD. O montante destes créditos que não seja 

satisfeito pelo SII ou pelo FGD constitui um crédito comum sobre o BPP ou sobre o 

BPP Cayman, a ser reclamado perante a massa insolvente destes bancos ou a ser sa-

tisfeito, num cenário de continuidade, assim que cesse a dispensa temporária do 

cumprimento das obrigações.  

 

A segunda e importante diferença entre Clientes aderentes e Clientes não aderentes  

é a de que apenas os Clientes aderentes terão direito à garantia  do Estado de até € 

250.000,00 por titular, descrita na secção “Direitos dos Clientes que decidam aceitar a 

Oferta e direitos dos Clientes que decidam não aceitar a Oferta” nas Informações 

Relativas à Oferta do prospecto de oferta pública de aquisição das loan notes (que terá 

como contrapartida as unidades de participação do Fundo).  

 

Uma comparação mais detalhada entre os direitos dos Clientes aderentes e não 

aderentes pode ser consultada na secção “Direitos dos Clientes que decidam acei-

tar a Oferta e direitos dos Clientes que decidam não aceitar a Oferta” nas Infor-

mações Relativas à Oferta no prospecto de oferta pública referido no parágrafo 

anterior. No processo de tomada de decisão, o Cliente deverá obter aconselha-

mento jurídico próprio, designadamente sobre os entendimentos supra indicados.    

 
4. A ENTIDADE GESTORA  
 

a) O Fundo é administrado pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, 

nº 98, 1º Piso, em Lisboa (“Entidade Gestora”);  

 

b) A Entidade Gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, 

inteiramente subscrito e realizado, é de €2.000.000,00, sendo na sua 

totalidade detido pelo Banif Banco de Investimento, S.A.; 

 

c) A Entidade Gestora cumpre com o requisito de fundos próprios para a gestão 

do Fundo;  
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d) A Entidade Gestora constituiu-se, por tempo indeterminado, por escritura 

pública lavrada no 25º Cartório Notarial de Lisboa, no dia 23 de Abril de 1991, 

sendo à data denominada de “Banifundos – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário S.A.” tendo a sua constituição sido registada junto 

da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, no dia 18 de Julho de 1991, 

sob o número 2385, actualmente 502 603 046, e encontra-se registada na 

CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 07 de Novembro de 

1991 (n.º 201); 

 

e) A Entidade Gestora actua de modo independente, por conta dos participantes 

e no interesse exclusivo destes, competindo-lhe, em geral e sem prejuízo das 

limitações constantes da política de gestão descrita no ponto 1.1. da parte II 

infra, a prática de todos os actos e operações necessários ou convenientes à 

boa administração do Fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e 

competência profissional, e em especial:  

 Praticar os actos e operações necessários à boa concretização da política 

de investimento, em especial: 

 Seleccionar os activos para integrar o Fundo; 

 Adquirir e alienar os activos do Fundo, cumprindo as formalidades 

necessárias para a válida e regular transmissão dos mesmos; 

 Exercer os direitos relacionados com os activos do Fundo; 

 Administrar os activos do Fundo, em especial: 

 Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão 

do Fundo, sem prejuízo da legislação específica aplicável a estas 

actividades; 

 Esclarecer e analisar as reclamações dos participantes; 

 Avaliar a carteira e determinar o valor das unidades de participação 

e emitir declarações fiscais; 

 Observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos 

documentos constitutivos do Fundo e dos contratos celebrados no 

âmbito do Fundo; 

 Proceder ao registo dos participantes, se aplicável; 

 Decidir sobre a distribuição de rendimentos; 

 Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo 

enviar certificados; 

 Conservar os documentos; 

 Convocar Assembleias de Participantes, para deliberarem sobre os 

seguintes aspectos: 

 Aumento de comissões que constituem encargo do Fundo ou dos 

participantes; 
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 Alteração da política de investimento; 

 Emissão de novas unidades de participação para subscrição e 

respectivas condições; 

 Prorrogação da duração do Fundo ou a passagem a duração 

indeterminada; 

 Fusão com outro ou outros fundos; 

 Substituição da entidade gestora; 

 Liquidação do Fundo, quando se pretenda que a liquidação ocorra 

antes do termo da duração inicialmente prevista; 

 

f) A Entidade Gestora responde perante os participantes pelo cumprimento das 

obrigações contraídas nos termos da lei e do presente regulamento de gestão;  

 

g) A Entidade Gestora do Fundo poderá ser substituída mediante deliberação 

favorável da Assembleia de Participantes, acordo do Depositário e prévia 

aprovação da CMVM. 

 

5. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDO 
 

Após a constituição do Fundo, será criada uma comissão de acompanhamento (a 

“Comissão de Acompanhamento”), que será composta por: (i) um membro 

designado pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública que presidirá 

(Presidente); (ii) um membro designado pelos participantes (vogal); e (iii) um 

membro designado por mútuo acordo entre o Ministério das Finanças e da 

Administração Pública e os participantes (vogal). 

 

A fim de proceder à designação do membro indicado em (ii) supra, a Entidade 

Gestora obriga-se a convocar uma Assembleia de participantes no prazo de 20 

(vinte) dias após a constituição do Fundo, para deliberar sobre essa designação. O 

Ministério das Finanças e da Administração Pública designará o seu 

representante até à data da referida Assembleia de participantes, mediante 

comunicação escrita enviada à Entidade Gestora. O representante do Ministério 

das Finanças e da Administração Pública e o representante dos participantes 

designado na referida assembleia deverão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados da data da realização da mencionada Assembleia de Participantes, 

designar o membro indicado em (iii) supra. Caso o representante do Ministério 

das Finanças e da Administração Pública e o representante dos participantes não 

cheguem a acordo quanto a esta matéria, o primeiro deverá designar tal membro 

no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados do termo do prazo de 10 (dez) dias 

acima referido. 
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Para os efeitos supra referidos, a Comissão de Acompanhamento deverá reunir 

com uma periodicidade mínima mensal, no sétimo dia útil de cada mês, pelas 

10h00, ou noutra data e periodicidade, razoáveis, que venham a ser 

convencionadas por esta Comissão, na sede da Entidade Gestora, e sempre que 

convocada pelo representante do Ministério das Finanças e da Administração 

Pública. As reuniões da Comissão de Acompanhamento serão validamente 

realizadas quando esteja presente, pelo menos, a maioria dos seus membros.  

 

A Comissão de Acompanhamento tem como objectivo principal proporcionar aos 

participantes o acompanhamento da gestão do Fundo e de todas as informações e 

factos relacionados com a vida do mesmo. Deste modo, a Entidade Gestora 

obriga-se a enviar à Comissão de Acompanhamento, dentro dos limites legais, e 

até 2 dias úteis antes da data da referida reunião, a informação relativa à gestão e 

à vida do Fundo que esta solicitar, bem como se obriga a que, pelo menos, um 

representante da Entidade Gestora esteja presente nas reuniões da Comissão de 

Acompanhamento e nesta preste os esclarecimentos que lhe forem solicitados, 

sempre e quando tal presença seja requerida, por escrito, pelo Presidente da 

Comissão de Acompanhamento à Entidade Gestora, com um mínimo de 2 dias de 

antecedência. Em especial, a Entidade Gestora deverá disponibilizar à Comissão 

de Acompanhamento a informação mensal de gestão que esteja legalmente 

obrigada a produzir, com a antecedência possível e até 2 dias úteis, relativamente 

às datas das comissões mensais de acompanhamento. 

 

6. ENTIDADES SUBCONTRATADAS  
 
A Entidade Gestora não subcontratou qualquer entidade para o exercício de 

quaisquer funções no âmbito da gestão do Fundo.  

 
7. O DEPOSITÁRIO  
 

a) A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banif - Banco de 

Investimento, S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º Piso - 1200-

870 Lisboa, e encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa, sob o número de pessoa colectiva 502 261 722, e junto da CMVM, 

como intermediário financeiro, desde 29 de Julho de 1991, com o n.º 170 

(“Depositário”); 

  

b) Compete nomeadamente ao Depositário:  
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 Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos do Fundo e os 

contratos celebrados no âmbito do Fundo; 

 Guardar os activos do Fundo; 

 Receber em depósito ou inscrever em registo os activos do Fundo; 

 Efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos relacionados 

com os activos do Fundo de que a Entidade Gestora o incumba, salvo se 

forem contrários à lei, aos regulamentos ou aos documentos constitutivos; 

 Assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o Fundo a 

contrapartida lhe é entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

 Verificar a conformidade de todas as operações sobre os activos do Fundo 

com a lei, os regulamentos e os documentos constitutivos; 

 Pagar aos participantes os rendimentos das unidades de participação, os 

valores resultantes das amortizações parciais das unidades de participação, o 

valor do resgate (unicamente previsto para os casos em que o participante 

tenha votado contra a prorrogação da duração do Fundo e pretenda solicitar 

o resgate das suas unidades de participação) ou o valor de reembolso 

resultante do produto da liquidação do Fundo; 

 Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações 

realizadas para o Fundo; 

 Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e 

dos passivos do Fundo; 

 Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da lei, dos 

regulamentos e dos documentos constitutivos do Fundo, designadamente no 

que se refere: 

 À política de investimento; 

 À aplicação dos rendimentos do Fundo; e 

 Ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso (resultante do 

produto de liquidação do Fundo) das unidades de participação; 

 
c) O Depositário responderá, no âmbito das suas funções, pelos factos que 

lhe sejam directa e exclusivamente imputáveis, perante a Entidade 

Gestora e os participantes, pelo cumprimento das obrigações contraídas nos 

termos da lei e do regulamento de gestão; 

 

d)  O contrato de depósito celebrado entre a Entidade Gestora e o Depositário 

tem a duração de 4 anos prorrogável por uma ou mais vezes, limitada ao 

período de duração máxima do Fundo de dez anos, salvo denúncia por 

qualquer uma das partes, que deverá ser comunicada à outra parte com a 

antecedência mínima de 90 dias. A Entidade Gestora e o Depositário 

acordaram ainda que, salvo quando se verifique a liquidação simultânea 
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do Fundo, a cessação só se tornará efectiva desde que tenha sido 

assegurada a substituição do Depositário. A substituição do Depositário é 

comunicada à CMVM e torna-se eficaz 15 dias após a sua efectiva recepção, 

podendo a CMVM, neste período, deduzir oposição.  

 
8. A ENTIDADE COMERCIALIZADORA  
 

a) A entidade responsável pela colocação das unidades de participação do 

Fundo é o Banco Privado Português, S.A., com sede na Rua Mouzinho da 

Silveira, número 12, 1250-167 Lisboa, encontrando-se registado na CMVM 

com o n.º 120 desde 22 de Abril de 1998 (“Entidade Comercializadora”);  

 

b) As unidades de participação são colocadas através das instalações do BPP, 

designadamente na Rua Mouzinho da Silveira, 12, em Lisboa, e na 

Avenida Montevideu, 66-80, no Porto; 

 

c)  A Entidade Comercializadora responde solidariamente com a Entidade 

Gestora, perante os participantes, pelos prejuízos causados pelos seus actos e 

omissões; 

 

a) A Entidade Comercializadora é a entidade responsável pelo apuramento e 

divulgação do resultado da oferta das unidades de participação, e 

publicará no sistema de divulgação de informação da CMVM (endereço 

da CMVM na internet: http://www.cmvm.pt), se o Fundo se considera ou 

não constituído e os respectivos valores finais, nomeadamente o número 

de unidades de participação efectivamente subscritas e o montante 

colocado; 

 

e) No exercício das suas funções compete à Entidade Comercializadora, facultar, 

prévia e gratuitamente, o prospecto de oferta pública e o regulamento de 

gestão do Fundo. 

 

9. O AUDITOR DO FUNDO 

 

A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a PricewaterhouseCoopers 

& Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., cuja sede se situa no 

Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 – 3.º, 1069-316 Lisboa, registada na CMVM 

sob o n.º 9077, representada pelo Dr. Aurélio Adriano Rangel Amado (“Auditor”).  

 

 

http://www.cmvm.pt/
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II – POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO 

FUNDO / POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO  
 

1.1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO  
 

Objectivo 

 

No âmbito da sua política de gestão passiva, o Fundo tem por objectivos que os 

Activos Subjacentes que compõem a sua carteira: (i) atinjam, durante o período 

de duração do Fundo, um valor o mais aproximado possível do seu valor nominal 

e (ii) paguem as remunerações devidas pelos respectivos emitentes, tudo com 

vista a efectuar distribuições de liquidez aos participantes, sob a forma de 

distribuições periódicas de rendimentos, amortizações parciais e ainda, no final, 

sob a forma de resgates ou produto da liquidação do Fundo.  

 

Distribuições Periódicas 

 

O Fundo propõe-se efectuar distribuições de rendimentos aos participantes em 

função dos resultados apurados trimestralmente com referência às datas 31 de 

Março, 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 de Dezembro de cada ano, que venham a 

ser gerados pela sua carteira, desde que o Fundo tenha resultados positivos no 

período (trimestre) em referência e a liquidez do Fundo, após a realização das 

referidas distribuições, corresponda a, pelo menos, 1% do seu valor líquido global. 

Os pagamentos de rendimentos aos participantes serão efectuados no 5.º dia útil 

seguinte à respectiva data de apuramento da distribuição trimestral. 

 

Para este efeito, entende-se que liquidez do Fundo corresponde ao valor líquido 

positivo de depósitos à ordem disponíveis, o valor das aplicações em depósitos a 

prazo e o valor de títulos de dívida pública emitidos por órgãos da administração 

central ou pelo banco central de um Estado membro da União Europeia, com 

maturidade não superior a seis meses. 

 

Amortizações Parciais 

 

Poderão ser efectuadas amortizações parciais do valor da unidade de participação 

em qualquer momento da duração do Fundo, nos casos em que não existindo 

resultados positivos no período (trimestre) ou, existindo, tenham sido 
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distribuídos ao abrigo do ponto supra, exista liquidez resultante de recebimentos 

pelo Fundo. 

 

As amortizações parciais do valor da unidade de participação serão efectuadas 

em função da liquidez existente no Fundo, após eventual realização de 

distribuições periódicas, desde que a liquidez do Fundo, após a realização das 

referidas amortizações, corresponda a, pelo menos, 1% do seu valor líquido 

global. Assim, as amortizações parciais serão apenas efectuadas caso a liquidez 

do Fundo não possa ser utilizada para realizar as distribuições periódicas de 

rendimentos nos termos supra referidos. 

 

Para este efeito, entende-se que liquidez do Fundo corresponde ao valor líquido 

positivo de depósitos à ordem disponíveis, o valor das aplicações em depósitos a 

prazo e o valor de títulos de dívida pública emitidos por órgãos da administração 

central ou pelo banco central de um Estado membro da União Europeia, com 

maturidade não superior a seis meses. 

 

A Entidade Gestora procederá às amortizações parciais do valor da unidade de 

participação, a que corresponderá uma redução do capital do Fundo, desde que 

estejam verificados os requisitos acima referidos e sem necessidade de 

deliberação favorável da Assembleia de Participantes. 

 

Hierarquia de pagamentos  

 

Os pagamentos a efectuar aos participantes deverão ser realizados 

prioritariamente sob a forma de distribuições periódicas, ou seja, as amortizações 

parciais das unidades de participação apenas serão efectuadas caso a liquidez do 

Fundo não possa ser utilizada para realizar as distribuições periódicas de 

rendimentos, nos termos e condições supra referidos. 

 

Inexistência de garantia de reembolso e de distribuições 

 

Não existe qualquer garantia de reembolso do capital investido na aquisição das 

unidades de participação, bem como da realização de quaisquer distribuições de 

rendimentos ou amortizações de unidades de participação. 

 

Para além disso, o cumprimento dos objectivos definidos está sujeito à 

capacidade financeira dos emitentes das obrigações que integram o património 

do Fundo para satisfazer os respectivos compromissos financeiros e pressupõe a 

não alteração adversa do regime fiscal aplicável. Assim, em caso de insolvência 
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dos emitentes, o valor do Fundo poderá desvalorizar-se significativamente, 

podendo, no limite, implicar a perda total do capital investido no Fundo pelos 

detentores das unidades de participação. 

 

Composição da Carteira do Fundo 

 

As unidades de participação subscritas pelo SIV Único serão pagas com o VLP dos 

Activos Subjacentes e dos Passivos Subjacentes (entradas em espécie), ou seja, 

ocorrerá uma troca dos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes pelas 

unidades de participação entre o SIV Único e o Fundo.  

 

O Fundo apenas adquirirá a quota-parte dos Activos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes detidos actualmente pelos SIV’s que correspondam, indirecta e 

proporcionalmente, ao investimento efectuado no âmbito dos contratos de gestão 

de carteiras dos Clientes que decidam aceitar a troca das loan notes pelas unidades 

de participação emitidas pelo Fundo. 

 

Activos Subjacentes 

  

Caso todos os Clientes decidam aceitar a troca das loan notes pelas unidades de 

participação, e com referência à data de 31 de Dezembro de 2009, os Activos 

Subjacentes, no valor total de 772.532.600,0000 Euros (valor que será ajustado na 

sequência do Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação), que integrarão a 

carteira do Fundo incluem: 

 Dívida subordinada de instituições financeiras, sedeadas maioritariamente 

em países da OCDE, no montante, a valores de mercado, de 

624.740.142,0000 Euros; 

 Dívida sénior de instituições financeiras, sedeadas maioritariamente em 

países da OCDE, no montante, a valores de mercado, de 23.636.441,0000 

Euros; 

 Dívida de sociedades comerciais não qualificadas como instituições 

financeiras, sedeadas em países da OCDE, no montante, a valores de 

mercado, de 2.385.637,0000 Euros; 

 Dívida pública de países da OCDE, no montante, a valores de mercado, de  

11.279.271,0000 Euros; 

 Crédito estruturado de instituições financeiras e veículos constituídos por 

instituições financeiras no âmbito de operações de financiamento, no 

montante, a valores de compra indicados pela contraparte que estruturou a 

operação, de 107.207.785,0000 Euros; 
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 Unidades de participação de fundos de investimento, no montante, a 

valores de mercado, de 350.858,000 Euros; 

 Cupon claim junto do BPP Cayman, no valor total de 138.443,0000 Euros; 

 Juros (accruals) a receber no valor de 2.794.023,0000 Euros. 

 

Conforme se refere acima, o cupon claim está registado junto do BPP Cayman. O 

BPP Cayman, por sua vez, tem esta operação registada junto do BPP. 

 

Em relação ao tipo de taxa de juro dos títulos de dívida, incluindo crédito 

estruturado, aproximadamente 96,5386% têm uma taxa indexada e 3,4614% uma 

taxa fixa. 

 

Apresenta-se, de seguida, um quadro com identificação detalhada dos Activos 

Subjacentes acima referidos.  



 

 

 
 

Isin Título Tipo de Activo Rating
Tipo de 

rendimento
Cupão Actual Spread Actual Frequência Maturidade Moeda

Valor Nominal

(Euros)

Valor Mercado

31 Dez 2009 

(Euros)

Dívida subordinada de instituições financeiras

BE0930831194 FORTIS 0% 02/14/18 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,964% 0,250% 4 14-Fev-18 EUR 10.045.000 9.040.500

BE0931714290 FORTIS STRNT JUN/16 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,016% 0,250% 4 21-Jun-16 EUR 3.600.000 3.348.000

DE0009078337 DZBK FLOAT 49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 3,215% 2,500% 4 11-Nov-49 EUR 9.700.000 5.868.500

ES0213770011 PASTOR FLOAT /JUN/49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,681% 0,900% 4 11-Jun-49 EUR 17.250.000 6.900.000

ES0213860036 BANSAB FLOAT 16 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,149% 0,300% 4 25-Mai-16 EUR 37.400.000 32.543.610

ES0214100002 BILBIZ FLOAT 28/09/2015 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,043% 0,300% 4 28-Set-15 EUR 24.800.000 22.072.000

ES0214100010 BILBIZ FLOAT 01/03/2016 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,125% 0,300% 4 1-Mar-16 EUR 15.500.000 13.795.000

ES0214950166 CAJA MM STRNT 17/10/2016 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,010% 0,270% 4 17-Out-16 EUR 42.750.000 35.482.500

FR0010239400 KNFP FLOAT 01/16-11 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,939% 0,200% 4 21-Jan-16 EUR 12.000.000 10.372.560

GB0043378560 CREDSUI FLOAT MAR/49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,438% 0,250% 4 31-Dez-49 USD 312.370 203.040

IT0001433322 BPIIM FLOAT 06/10 Dívida Subordinada Sem rating Indexada 3,834% 2,500% 2 30-Jun-10 EUR 6.433.400 6.369.066

NL0009213529 ASR NEDERLAND N.V. FLOAT 49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 3,033% 2,300% 4 26-Abr-49 EUR 2.000.000 1.160.000

US62874FAA75 BAC FLOAT JAN/27 Dívida Subordinada High yield Indexada 0,834% 0,550% 4 15-Jan-27 USD 347.078 183.968

XS0159153823 APLHA FLOAT 29/12/2049 Dívida Subordinada High yield Indexada 3,459% 2,650% 4 29-Dez-49 EUR 4.688.000 2.250.709

XS0172122904 NATGRE FLOAT JUL/49 Dívida Subordinada High yield Indexada 2,491% 1,750% 4 29-Jul-49 EUR 17.587.000 8.793.500

XS0174443449 BPI N FLOAT 08/49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 2,265% 1,550% 4 12-Ago-49 EUR 8.535.000 5.974.500

XS0188201619 HBOS FLOAT 49/14 Dívida Subordinada High yield Indexada 1,378% 0,600% 4 29-Mar-49 EUR 21.354.000 12.171.780

XS0194783352 ISPIM STRNT 28/06/2016 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,043% 0,300% 4 28-Jun-16 EUR 23.150.000 22.195.063

XS0195376925 CXGD FLOAT 49/14 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,543% 0,800% 4 28-Jun-49 EUR 18.638.000 12.023.374

XS0203450555 CAPIM STRNT 21/10/2016 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,189% 0,450% 4 21-Out-16 EUR 22.300.000 21.132.595

XS0207513127 ANZ FLOAT DEZ/53 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,433% 0,660% 4 15-Dez-53 EUR 34.964.000 23.338.470

XS0213858243 AAB MAR/15 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,514% 0,200% 4 9-Mar-15 USD 665.001 531.203

XS0218038809 CXGD STRNT ABR/15 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,980% 0,250% 4 27-Abr-15 EUR 500.000 425.000

XS0218479334 BBVASM MAI/17 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,151% 0,300% 4 23-Mai-17 EUR 15.300.000 14.343.750

XS0221082125 AAB STRNT 08/06/2015 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,053% 0,250% 4 8-Jun-15 EUR 1.695.000 1.347.610

XS0222426958 CAPIM FLOAT 23/06/2015 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,208% 0,450% 4 23-Jun-15 EUR 14.600.000 13.725.460

XS0223454512 BPIIM 6.742% 06/49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 6,742% 5,250% 1 30-Jun-49 EUR 500.000 409.375

XS0228575501 ERSTBK STRNT SET/15 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,109% 0,300% 4 7-Set-15 EUR 23.650.000 20.634.625

XS0230339847 SEB STRNT 09/28/17 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,993% 0,250% 4 28-Set-17 EUR 9.000.000 7.786.350

XS0230957424 CXGD FLOAT SET 49 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,509% 0,770% 4 29-Set-49 EUR 36.446.000 23.689.900

XS0235246948 SYDBK STRNT 29/04/2049 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 2,027% 1,100% 4 25-Abr-49 EUR 26.383.000 15.829.800

XS0236480322 MONTE STRNT NOV/17 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,234% 0,400% 4 30-Nov-17 EUR 24.850.000 22.210.682

XS0237670319 UBIIM FLOAT 15/10 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,209% 0,400% 4 7-Dez-15 EUR 7.850.000 7.379.000

XS0242832599 ISPIM FLOAT FEV/16 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,966% 0,250% 4 8-Fev-16 EUR 8.979.000 8.608.616

XS0256368050 BPIM FLOAT 16-11 - CALL 6 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,173% 0,400% 4 15-Jun-16 EUR 5.250.000 4.804.538

XS0256778464 AAB STRNT 31/05/2018 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,079% 0,250% 4 31-Mai-18 EUR 11.000.000 8.636.650

XS0259653292 UBIIM FLOAT 16-11 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,239% 0,500% 4 30-Jun-16 EUR 27.150.000 25.457.198

XS0260783005 ERSTBK STRNT 19/07/2017 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,140% 0,400% 4 19-Jul-17 EUR 19.950.000 15.986.933

XS0261717416 SANTAN FLOAT 25/07/2017 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,108% 0,375% 4 25-Jul-17 EUR 13.000.000 12.140.050

XS0267063435 AAB SFLOAT 09/16 11 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,978% 0,200% 4 14-Set-16 EUR 2.400.000 1.926.000

XS0267703352 CRDIT FLOAT SET/16 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,066% 0,300% 4 20-Set-16 EUR 20.848.000 19.782.667

XS0269714464 NAB STR NT 26/12/2049 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,691% 0,950% 4 29-Dez-49 EUR 61.550.000 41.238.500

XS0271771239 BBVASM STRNT 24/10/2016 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,033% 0,300% 4 24-Out-16 EUR 15.000.000 14.437.500

XS0276033510 BPIMI FLOAT 16-11 - CALL 11 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,301% 0,450% 4 22-Nov-16 EUR 11.800.000 10.649.500

XS0276889937 STANLIN FLOAT 28/03/2018 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,043% 0,300% 4 28-Mar-18 EUR 44.200.000 39.724.750

XS0278435226 BCPN FLOAT 12/16 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 1,066% 0,300% 4 21-Dez-16 EUR 28.000.000 24.920.000

XS0283474483 BKIR FLOAT 01/17 Dívida Subordinada Investment Grade Indexada 0,933% 0,200% 4 24-Jan-17 EUR 5.500.000 3.272.500

XS0292269544 HBOS FLOAT 17-12 Dívida Subordinada High yield Indexada 0,966% 0,200% 4 21-Mar-17 EUR 13.650.000 9.623.250

783.069.848 624.740.142

Dívida sénior de instituições financeiras

XS0086327581 BNDES 8% ABR/10 Dívida Senior Investment Grade Fixa 8,000% - 1 28-Abr-10 ITL 103.291 104.583

XS0262914020 WB FLOAT AGO11 Dívida Senior Investment Grade Indexada 0,822% 0,100% 4 1-Ago-11 EUR 15.350.000 15.107.931

XS0268297396 WB FLOAT SEP11 Dívida Senior Investment Grade Indexada 0,841% 0,075% 4 19-Set-11 EUR 1.650.000 1.631.487

XS0286634711 WB FLOAT FEV/14 Dívida Senior Investment Grade Indexada 0,865% 0,150% 4 13-Fev-14 EUR 2.000.000 1.897.340

XS0294022644 UCGIM 0 ABR/10 Dívida Senior Investment Grade Indexada 0,821% 0,080% 4 12-Abr-10 EUR 4.900.000 4.895.100

24.003.291 23.636.441
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Isin Título Tipo de Activo Rating
Tipo de 

rendimento
Cupão Actual Spread Actual Frequência Maturidade Moeda

Valor Nominal

(Euros)

Valor Mercado

31 Dez 2009 

(Euros)

Dívida de sociedades comerciais não qualificadas como instituições financeiras

XS0294275853 GAZPRU FLOAT ABR/10 Dívida de empresas não financeiras High yield Indexada 1,184% 0,900% 4 4-Abr-10 USD 1.804.804 1.785.637

DE000A0JQMH5 IVGGR 8% MAI/49 Dívida de empresas não financeiras Sem rating Fixa 8,000% - 1 5-Mai-49 EUR 1.000.000 600.000

2.804.804 2.385.637

Dívida pública

DE0001115467 BUBILL 0% /MAR/10 Dívida Pública Investment Grade Fixa 0,000% - 1 17-Mar-10 EUR 11.247.936 11.239.500

US912795T769 B /MAR/10 18/03/10 Dívida Pública Investment Grade Fixa 0,000% - 1 18-Mar-10 USD 39.775 39.771

11.287.712 11.279.271

Crédito estruturado de instituições financeiras

XS0269444658 CORSJY FLOAT 12/11 Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 6,140% - 4 28-Dez-11 EUR 7.158.540 6.155.414

KYG828021025 SCF 1X PS Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% - 2 20-Dez-36 USD 336.665 0

US978636AG35 WODST III - A E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,201% 4,100% 2 27-Fev-22 EUR 3.000.000 225.000

USG61618AE77 MILLP 2007 - 1X Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,042% 2,750% 4 20-Mar-14 USD 1.388.310 13.883

XS0131037128 COPERNICUS Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% 0,000% 4 3-Jul-12 EUR 500.000 50

XS0143896875 CLARBV FLOAT MAR/15 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 6,939% 5,900% 2 19-Mar-15 EUR 5.000.000 1.450.000

XS0149848953 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 1 Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% - 4 15-Jan-11 USD 3.470.776 0

XS0149850421 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 4 Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% - 4 15-Jan-49 USD 2.082.466 0

XS0149850777 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 3 Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% - 4 15-Jan-11 USD 1.735.388 0

XS0170330186 SAEC 2C Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 1,549% 0,700% 4 31-Ago-49 EUR 1.000.000 940.000

XS0175892024 PARTH IX R 0% ( CDO ) Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 0,000% 0,000% 2 22-Set-16 EUR 940.000 619.272

XS0179910517 TEMPO 1 C 0% NOV /49 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,429% 1,950% 2 15-Nov-49 EUR 1.000.000 27.000

XS0179969752 TPLAS III B MAR/13 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,149% 1,300% 4 11-Mar-13 EUR 1.000.000 721.500

XS0216440130 ARCHST FLOAT MAR 2010 Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 2,816% 2,050% 4 20-Mar-10 EUR 3.000.000 2.940.000

XS0217453918 UBS STRNT 04/10 Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 0,000% 0,000% 4 15-Abr-10 EUR 1.000.000 978.160

XS0220320385 GSCP II-X B Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 1,619% 0,390% 2 15-Jul-20 EUR 4.985.000 3.550.816

XS0223494575 HARBM 5X B 1F Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 4,380% - 4 15-Jun-20 EUR 5.000.000 1.250.000

XS0223495200 HARBM 5X B2E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 6,023% 5,250% 4 15-Jun-20 EUR 300.000 36.000

XS0225229813 PREPS 2005 1B2 Dívida de crédito estruturado High yield Fixa 3,906% 0,000% 2 4-Ago-14 EUR 1.000.000 64.400

XS0229743355 WODST I W Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 1,707% 1,113% 2 22-Nov-21 EUR 1.000.000 770.250

XS0235648408 BOYNE 1 X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,883% 4,750% 2 12-Fev-22 EUR 4.000.000 800.000

XS0237887137 DRYD 2005 - 1O EX E 1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 6,175% 5,000% 2 25-Jan-22 EUR 2.000.000 500.200

XS0239152357 OCELOT CDO II Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 2,758% 2,000% 4 20-Dez-12 EUR 3.000.000 1.489.800

XS0239154999 OCELOT CDO II CLASSE D - COMBO BBB Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 8,250% 0,000% 4 20-Dez-12 EUR 2.000.000 902.200

XS0239156853 OCELOT CDO II CLASSE C - COMBO A Dívida de crédito estruturado Sem rating Fixa 6,600% 0,000% 4 20-Dez-12 EUR 3.000.000 1.587.900

XS0244000187 MAGI I-X FN2B 0% 04/21 Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 2 11-Abr-21 EUR 1.000.000 75.000

XS0244258272 OPR 2006-1A A2A Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 4 30-Abr-16 EUR 5.000.000 1.100.000

XS0247214264 GSHAM 2006-1 F Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 2 23-Mar-26 EUR 1.100.000 22.000

XS0251836069 EV7 1 -XD1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,435% 1,700% 4 25-Mar-26 EUR 6.000.000 2.280.000

XS0251837463 EV7 1 -XE1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,249% 4,500% 4 25-Mar-26 EUR 2.000.000 420.000

XS0256419903 WODST III-X CLO BV FRN JUN/22 Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 2 27-Ago-22 EUR 750.000 75.000

XS0258901916 MAGMO FLOAT JUN/16 Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 2,432% 0,900% 1 28-Jun-16 EUR 1.000.000 765.100

XS0261061179 GAUGUIN 04/10/13 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 1,504% 0,750% 4 4-Out-13 EUR 10.000.000 4.084.000

XS0261926769 HEC 2006 - CX E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,176% 4,100% 2 6-Set-22 EUR 3.750.000 375.000

XS0262684862 ADAGIO CLO BV VARIABLE Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 2 15-Set-22 EUR 1.000.000 70.000

XS0272583286 AVOCA VI-X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,575% 3,350% 2 16-Jan-23 EUR 2.750.000 770.000

XS0277189576 CADOG 3X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,570% 3,350% 2 17-Jan-23 EUR 3.750.000 937.500

XS0277562129 LOMBS 2006 - 1X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,049% 3,950% 2 28-Fev-23 EUR 1.000.000 250.000

XS0277607320 PROMS XXS6-1 E MAI/24 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,715% 3,000% 4 12-Mai-24 EUR 1.000.000 616.300

XS0278353254 GSCP I-RX E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,173% 3,400% 4 15-Dez-22 EUR 1.000.000 42.300

XS0278856835 GARDC 2006 1X G Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 4 15-Abr-22 EUR 1.000.000 140.000

XS0279708001 ELEXA 2006 1XE Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,039% 4,000% 2 21-Mar-23 EUR 8.000.000 960.000

XS0279762552 BLONN 2006- 1B Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 1,332% 0,580% 4 20-Dez-16 EUR 4.000.000 2.610.000

XS0280442327 GROSV II-X SUB Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 2 28-Mar-23 EUR 1.000.000 100.000

XS0281667294 NAVCRE STRNT MAR/14 Dívida de crédito estruturado Investment Grade Fixa 0,000% 0,000% 0 20-Mar-14 EUR 1.000.000 923.000

XS0287015431 DALRA 3 - X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,471% 3,450% 2 11-Abr-23 EUR 4.875.000 1.170.000

XS0290040053 EATON 2007 - 10X E 1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,251% 3,400% 4 22-Mar-27 EUR 7.800.000 2.730.000

XS0291893401 DRYDEN XVII NOTES 2007 - 2 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 1,366% 0,600% 4 20-Set-14 EUR 5.000.000 1.318.500

XS0292426078 RMFE V-X V JUL/23 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,614% 3,400% 2 18-Jul-23 EUR 1.100.000 55.000
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Isin Título Tipo de Activo Rating
Tipo de 

rendimento
Cupão Actual Spread Actual Frequência Maturidade Moeda

Valor Nominal

(Euros)

Valor Mercado

31 Dez 2009 

(Euros)

XS0292634267 JUBIL I-RX Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,559% 3,400% 2 30-Jul-24 EUR 4.000.000 880.000

XS0292713566 EUROC VII- X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,272% 3,250% 2 4-Abr-23 EUR 5.700.000 1.254.000

XS0293697800 HEC 2007 3X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,172% 3,450% 4 1-Mai-23 EUR 2.000.000 30.000

XS0293724620 HUDCL 2007-1X B2 ABR/23 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,540% 3,800% 4 19-Abr-23 EUR 5.000.000 500.000

XS0294241442 CELF 2007 1X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,871% 3,400% 2 3-Mai-23 EUR 15.000.000 3.000.000

XS0294296180 ARCHSTONE SYNTHE ARCSTO FLOAT /14 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,886% 2,600% 4 20-Jun-14 EUR 7.500.000 4.987.500

XS0294598353 HSAME 2007 IX E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,982% 3,800% 2 24-Jul-23 EUR 3.000.000 720.000

XS0294721575 EUMAX VI F Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 0,000% 0,000% 4 18-Abr-97 EUR 1.500.000 150

XS0294842793 ELVAFD FLOAT 17 - CP Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 1,862% 1,150% 4 20-Jun-17 EUR 7.000.000 280.700

XS0295322498 LEOP V-XE1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,432% 3,250% 2 24-Jul-23 EUR 6.350.000 1.905.000

XS0296067811 MALIN 2007-1X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,116% 3,400% 4 7-Mai-23 EUR 14.250.000 2.992.500

XS0296313108 HARBM 9X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,287% 3,550% 4 8-Mai-23 EUR 15.000.000 4.350.000

XS0296785701 PERL 25 B2 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,200% 1,500% 4 5-Abr-17 EUR 8.500.000 1.524.050

XS0296786188 PERL 26 D2 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,654% 2,900% 4 5-Abr-14 EUR 19.300.000 953.420

XS0297122805 RESE 2007 1X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,229% 4,000% 2 22-Mai-23 EUR 1.000.000 230.000

XS0297939992 NPTNO 2007-1 E1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,193% 3,750% 2 24-Mai-23 EUR 3.700.000 407.000

XS0298328112 GSCP 2007 5X B1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,479% 2,000% 2 15-Mai-23 EUR 5.000.000 1.400.000

XS0299874759 CADOG 4 X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,732% 3,550% 2 27-Jun-23 EUR 4.500.000 585.000

XS0300349379 OHECP 2007 1XE 08/23 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,871% 3,750% 2 15-Ago-23 EUR 1.350.000 266.220

XS0305965286 WODST V-X E1 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,546% 3,500% 2 29-Jun-23 EUR 8.500.000 1.530.000

XS0306414003 SIGNUM STRNT JUN/14 Dívida de crédito estruturado Sem rating Indexada 7,678% 6,240% 2 20-Jun-14 EUR 20.000.000 7.000.000

XS0307766740 STARLI STRNT JUN/17 Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 0,000% 2,600% 1 20-Jun-17 EUR 3.000.000 2.199.000

XS0309841376 EGLXY 2007 2X D Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,263% 2,250% 2 29-Out-22 EUR 5.000.000 1.850.000

XS0309841707 EGLXY 2007 2X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,763% 4,750% 2 29-Out-22 EUR 5.000.000 1.100.000

XS0311179922 DALRA 4 - X D Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 3,332% 2,200% 2 15-Fev-23 EUR 9.000.000 900.000

XS0311180342 DALRA 4 - X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,382% 4,250% 2 15-Fev-23 EUR 1.000.000 1.000

XS0312380305 AVOCA VIII X D Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,824% 1,800% 2 15-Out-23 EUR 5.000.000 2.150.000

XS0312380727 AVOCA VIII X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,274% 4,250% 2 15-Out-23 EUR 5.000.000 1.400.000

XS0312396137 MSIMC 2007 1X D Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 2,624% 1,900% 4 30-Jul-24 EUR 15.000.000 6.300.000

XS0312396566 MSIMC 2007 1X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 4,874% 4,150% 4 30-Jul-24 EUR 15.000.000 4.050.000

XS0315365618 WODST VI X D Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 3,521% 2,500% 2 24-Out-23 EUR 10.000.000 3.700.000

XS0330048934 EUROC VIII-X E DEZ/20 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,979% 4,750% 2 4-Dez-20 EUR 1.000.000 300.000

XS0331157684 HARBM 10X A4 Dívida de crédito estruturado Investment Grade Indexada 3,369% 2,650% 4 6-Fev-24 EUR 1.000.000 461.700

XS0331162254 HARBM 10X B2 Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 7,969% 7,250% 4 6-Fev-24 EUR 1.000.000 150.000

XS0331561463 JUBIL VIII-X E Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 7,236% 6,000% 2 15-Jan-24 EUR 5.000.000 600.000

XS0334001285 CLAV 2007-1X IV Dívida de crédito estruturado High yield Indexada 5,169% 4,200% 4 18-Abr-23 EUR 1.000.000 340.000

XS0313000373 AMCFO 2007 1X JRE SIV de crédito Sem rating Indexada 0,000% - 2 15-Out-16 EUR 195.000 0

KYG0337A2030 AMMC EQUITY SIV de crédito Sem rating Fixa 0,000% - 4 15-Jan-13 USD 694.155 0

n.d. DORADA CORPORATION SER 1 B SHARES SIV de crédito Sem rating Fixa 0,000% - 4 16-Set-49 USD 883.660 0

n.d. CENTAURI CORPORATION PERP SIV de crédito Sem rating Fixa 0,000% - 4 15-Jan-11 USD 3.470.776 0

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito Sem rating Fixa 0,000% - 1 7-Set-49 EUR 2.720.000 0

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito Sem rating Fixa 0,000% - 1 7-Set-49 EUR 2.500.000 0

384.385.737 107.207.785

Unidades de participação de fundos de investimento

GG00B1GHHH78 VOLTA FINANCE Fundo de Investimento Sem rating Indexada 0,060% - 0 0-Jan-00 EUR 1.000.000 155.000

n.d. APOLLO INVESTMENT EUROPE LIMITED Fundo de Investimento Sem rating Indexada 0,000% - 0 19-Jun-49 EUR 600.000 195.858

1.600.000 350.858

Total 1.207.151.391 769.600.134

(a) Valor investido

AMMC EQUITY: Quantidade detida=1.000

SCF 1X PS: Quantidade detida=500

VOLTA FINANCE: Quantidade detida=100.000

APOLLO INVESTMENT EUROPE LIMITED: Quantidade detida=100.000

AMCFO 2007 1X JRE: Quantidade detida=195.000

(b) No caso da dívida de crédito estruturado, o valor de mercado corresponde ao valor de compra indicado pela contraparte que estrutura a operação



 

Passivos Subjacentes 

 

Caso todos os Clientes decidam aceitar a troca das loan notes pelas unidades de 

participação, e com referência à data de 31 de Dezembro de 2009, os Passivos 

Subjacentes, no valor total de 222.823.022,0000 Euros (valor que será ajustado na 

sequência do Parecer Final da Entidade Certificadora da Avaliação), resultantes 

de operações realizadas entre os SIV’s e o BPP Cayman, que integrarão a carteira 

do Fundo incluem: 

 Descobertos bancários no valor de 105.304.703,0000 Euros; 

 Repos e sell-buy-backs no valor de 117.120.276,0000 Euros; 

 Custos a pagar, nomeadamente os relativos a comissões, no valor de 

398.043,0000 Euros. 

 

Os Passivos Subjacentes, e com referência à data de 31 de Dezembro de 2009, não 

integram quaisquer outras responsabilidades assumidas perante terceiras 

entidades.  

 

A avaliação relativa aos Activos Subjacentes e Passivos Subjacentes acima 

referidos foi objecto de parecer datado de 27 de Janeiro de 2010, elaborado pela 

Entidade Certificadora da Avaliação. Dado que o Fundo só se constituirá após a 

liquidação financeira do mesmo, o valor dos Activos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes nessa data poderá não ser coincidente com o constante do referido 

parecer elaborado pela Entidade Certificadora da Avaliação.  

 

Mercados 

 

As obrigações que irão compor a carteira do Fundo estão em geral admitidas à 

cotação em mercados europeus como sejam as bolsas do Luxemburgo, de Frank-

furt, de Londres, de Madrid, de Viena e as bolsas Euronext, AIAF (em Espanha) e 

HI-MTF (em Itália). Apesar de se encontrarem admitidas nestas bolsas, as obriga-

ções são transaccionadas maioritariamente “fora de bolsa” em plataformas elec-

trónicas com multi-contribuidores, como por exemplo a Bloomberg. 

 

Os valores representativos de estruturados de crédito só em casos raros estão 

cotados em mercados organizados (nomeadamente em Dublin, Londres e no Lu-

xemburgo), mas na generalidade não são cotados. No entanto, podem ser transac-

cionados “fora de bolsa”, quer em plataformas electrónicas, quer em negociação 

directa entre contrapartes. 
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As unidades de participação de fundos de investimento encontram-se cotadas no 

Euronext de Amesterdão. 

 

Política de Gestão do Fundo 

 

O Fundo adopta uma política de gestão passiva, não podendo: 

a) Alienar, onerar ou por qualquer forma dispor dos activos que venham a 

compor a carteira do Fundo, salvo (i) a alienação de valores mobiliários no 

montante necessário e suficiente para cumprir as obrigações constantes dos 

acordos celebrados com os SIV’s relativos à partilha de direitos económicos 

(mencionados na secção “Derivados, Reportes e Empréstimos” infra); ou (ii) a 

alienação de valores mobiliários no montante necessário e suficiente para 

cumprir as obrigações constantes dos contratos de repos e sell-buy-backs 

referidas na secção “Derivados, Reportes e Empréstimos” infra, sem prejuízo 

da possibilidade de refinanciamento nos termos, igualmente, mencionados 

nessa secção; ou (iii) a oneração que resulte dos financiamentos contraídos 

pela Entidade Gestora, nos termos da secção “Derivados, Reportes e 

Empréstimos” infra; 

b) Adquirir quaisquer outros activos para o Fundo, salvo quando a aquisição: (i) 

seja efectuada para cobrança de dívidas de terceiros que não disponham de 

outros meios de pagamento; ou (ii) resulte de aplicações de liquidez, durante 

os períodos em que esta não pode ser distribuída, em títulos de dívida pública 

emitidos por órgãos da administração central ou pelo banco central de um 

Estado membro da União Europeia, com maturidade não superior a seis 

meses; ou (iii) respeite a direitos económicos inerentes a valores mobiliários 

indivisíveis, que o Fundo tenha adquirido no momento da sua constituição 

(no âmbito dos acordos celebrados com os SIV’s relativos à partilha de 

direitos económicos, mencionados na secção “Derivados, Reportes e 

Empréstimos” infra).  

 

Não se consideram abrangidas pelas proibições de alienação e de aquisição de 

activos constantes das alíneas a) e b) anteriores as aquisições e as alienações de 

valores mobiliários efectuadas no âmbito de ofertas promovidas pelos respectivos 

emitentes, que tenham por objecto valores mobiliários integrantes do património 

do Fundo, para possibilitar a equivalência financeira do investimento para os 

participantes. 

 

Não obstante o acima exposto, a Entidade Gestora poderá alienar Activos 

Subjacentes que componham a carteira do Fundo, caso se verifique uma das 

seguintes condições: 
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a) As valorizações dos Activos Subjacentes recuperem a ponto de se poder 

efectivar uma alienação no mercado de capitais a um preço igual ou superior 

ao seu valor original de compra; 

b) A Entidade Gestora tenha conhecimento da verificação de um evento de 

crédito (credit event) de um Activo Subjacente que o impeça de alguma vez vir 

a atingir o seu valor nominal. Estes eventos de crédito consistem em 

declarações de falência, moratórias, reestruturações de dívida ou outros em 

que haja uma evidente perda de valor nominal da dívida. Nestes casos o seu 

valor de venda será igual ao valor de recuperação máximo esperado e 

anunciado, desde que devidamente comprovado por entidades oficiais e/ou 

pela contraparte relativamente: 

o À ocorrência do evento; 

o Ao valor de recuperação esperado; 

o À impossibilidade de recuperação do valor acima do valor de venda. 

c) A alienação incida sobre activos adquiridos na sequência da realização de 

aplicações de liquidez descritas em (ii) supra. 

 

Limites ao investimento  

 

Na medida em que o Fundo não irá efectuar investimentos noutros activos, salvo 

nas situações previstas na secção anterior, qualquer classe de activos existente à 

data de constituição do Fundo poderá, em determinado momento, vir a 

representar 100% do valor líquido global do Fundo. Desta forma, o Fundo poderá 

estar investido, em qualquer momento da sua duração, até 100% do seu valor 

líquido global nos seguintes activos: 

 Dívida subordinada de instituições financeiras; 

 Dívida sénior de instituições financeiras; 

 Dívida de sociedades comerciais não qualificadas como instituições 

financeiras; 

 Dívida pública de países da OCDE; 

 Crédito estruturado de instituições financeiras e veículos constituídos por 

instituições financeiras no âmbito de operações de financiamento; 

 Unidades de participação de fundos de investimento; 

 Depósitos; 

 Outros créditos sobre terceiros. 

 

O Fundo poderá estar investido até 100% do seu valor líquido global em activos 

emitidos por uma mesma entidade. 
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Política de execução de operações e política de transmissão de ordens  

 

a) A política de transmissão de ordens e execução de operações (Política) da 

Entidade Gestora tem por objectivo assegurar, de forma consistente, a 

obtenção do melhor resultado possível na transmissão a terceiros, para 

execução, de ordens de negociação por conta dos fundos de investimento que 

gere; 

b) Este compromisso não se traduz numa obrigação de obter sempre o melhor 

resultado possível na execução de cada uma das operações consideradas, mas 

de empregar todos os esforços razoáveis para as executar de acordo com a 

Política.  

c) A Política é aplicável a todos os tipos de instrumentos financeiros que sejam 

elegíveis para integrarem, nos termos legais, as carteiras dos fundos de 

investimento; 

d) A Banif Gestão de Activos considera que o melhor resultado possível (melhor 

execução) se traduz pela melhor contrapartida pecuniária global, determinada 

pelo preço do instrumento financeiro e por todos os custos relativos à 

execução, compensação e liquidação da operação, suportados pelo fundo de 

investimento sempre e quando existam várias alternativas disponíveis para a 

execução/transmissão da ordem; 

e) Não obstante o preço do instrumento financeiro e os custos de execução serem 

os factores mais importantes no processo de determinação da melhor execução, 

a Banif Gestão de Activos considera também outros factores, tais como a 

liquidez do activo financeiro transaccionado, a rapidez de execução ou a 

natureza da ordem; 

f) A importância relativa destes factores pode ser influenciada pelos objectivos 

de investimento (incluindo os objectivos financeiros), pela política de 

investimento e pelos riscos específicos dos fundos de investimento. 

g) Eventuais falhas nos sistemas de comunicação ou outros constrangimentos 

(por exemplo, falhas nos sistemas de negociação) ou condições extraordinárias 

de mercado podem impedir a Banif Gestão de Activos de utilizar os 

procedimentos habitualmente empregues e vertidos na Política. No entanto, 

irão desenvolver-se todos os esforços necessários para obter o melhor 

resultado possível. 

h) Esta informação não dispensa a consulta da Política de Transmissão de Ordens 

e Execução de Operações da Banif Gestão de Activos, a ser disponibilizada 

pela Entidade Gestora quando solicitada. 
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Características especiais do Fundo 

 

Tendo por base o exposto na “Nota Prévia” supra e os objectivos para os quais o 

Fundo foi constituído: 

(i) o Fundo é um fundo de investimento alternativo em valores 

mobiliários fechado com uma política de gestão passiva e sujeita aos 

limites constantes nas secções “Política de Gestão do Fundo” e 

“Limites de Investimento” supra; 

(ii)  a subscrição das unidades de participação do Fundo será efectuada 

pelo SIV Único através da transmissão para o Fundo dos Activos 

Subjacentes e dos Passivos Subjacentes; 

(iii) no âmbito da sua política de gestão passiva, o Fundo tem por 

objectivos que os Activos Subjacentes que compõem a sua carteira: 

(i) atinjam, durante o período de duração do Fundo, um valor o 

mais aproximado possível do seu valor nominal e (ii) paguem as 

remunerações devidas pelos respectivos emitentes, tudo com vista 

a efectuar distribuições de liquidez aos participantes sob a forma 

de distribuições periódicas de rendimentos, amortizações parciais 

ou o valor de reembolso resultante do produto da liquidação do 

Fundo.  

 

Perfil do Investidor a que se dirige o Fundo 

 

Os destinatários das unidades de participação, na fase de constituição do Fundo, 

são os Clientes (esclarece-se que não serão oferecidas as unidades de participação 

aos clientes das estratégias “Warrants” e “Building Blocks”, em virtude das 

mesmas terem merecido uma gestão própria e não agregada como a que ocorreu 

com as dos 63 SIV’s).  

 

O SIV Único, que irá subscrever inicialmente as unidades de participação, é 

meramente instrumental para que se opere a troca das loan notes pelas unidades 

de participação entre os Clientes e o SIV Único, respectivamente.  

 

O Fundo tem uma perspectiva de valorização do seu capital no longo prazo, 

adoptando uma política de gestão passiva, na expectativa de que a geração de 

resultados e cash flows inerentes às emissões detidas em carteira permitam a 

distribuição de rendimentos periódicos e/ou amortizações parciais de unidades 

de participação.  
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Assim, os investidores deverão estar predispostos a imobilizar os valores 

investidos pelo período de duração do Fundo, ou seja, quatro anos, prorrogável, 

uma ou mais vezes, por um período não superior ao inicial, não podendo a sua 

duração total exceder, em qualquer caso, os dez anos, após a data da sua constituição, 

sem prejuízo da possibilidade de distribuição de rendimentos periódicos e/ou 

amortizações parciais de unidades de participação. 

 
1.2 FACTORES DE RISCO 
 
 

Risco Genérico BPP 

 

Tendo em conta a complexidade do processo de constituição do Fundo, o 

contexto em que o mesmo tem lugar e a actual situação financeira do BPP e do 

BPP Cayman, importa ter presente o risco genérico associado a uma eventual 

declaração de insolvência do BPP e do BPP Cayman, o que poderá ter impactos 

negativos no Fundo, designadamente em virtude das decisões que possam vir a 

ser tomadas pelo liquidatário ou por um Tribunal Judicial, no âmbito do referido 

processo de insolvência. 

 

Risco de Crédito 

 

O cumprimento dos objectivos a que o Fundo se propõe depende do 

cumprimento das responsabilidades das contrapartes dos activos do Fundo. O 

incumprimento total ou parcial dessas contrapartes, nomeadamente em virtude 

de insolvência, pode determinar uma perda de rendimento e/ou uma perda do 

capital investido pelos participantes. O Fundo está, portanto, exposto ao risco de 

crédito das contrapartes.  

 

O Risco de Crédito repercute-se de duas formas: 

 Volatilidade – os movimentos de alargamento ou estreitamento dos 

spreads de crédito têm impacto directo nas valorizações dos activos, 

gerando volatilidade nas valorizações mas não afectando o valor de 

reembolso do activo na sua maturidade; 

 Defaults – sempre que um emitente ou um produto de crédito assuma um 

incumprimento, representando uma perda no Fundo de 100% do valor 

nominal investido diminuído do seu valor de recuperação. 

 

Apresenta-se, de seguida, um quadro com identificação dos títulos actualmente 

em default: 
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Nota: Nesta listagem estão incluídos os títulos para os quais está declarado um default, com liquidação da 

entidade emitente e onde a taxa de recuperação de capital deve ser nula. Incluem-se igualmente as emis-

sões de dívida subordinada de estruturados de crédito que interromperam o pagamento de cupão há mais 

de 12 meses, ainda que não tenha sido declarado qualquer default do estruturado de crédito. 

 

O risco de crédito dos títulos é traduzido pelos ratings dos emitentes das 

contrapartes do Fundo acima referidas, conforme tabela infra, com a data de 

referência de 31 de Dezembro de 2009: 

 

 

Isin Título Tipo de Activo Moeda
Valor Nominal

(Euros)

KYG828021025 SCF 1X PS Dívida de crédito estruturado USD 336.665

XS0131037128 COPERNICUS Dívida de crédito estruturado EUR 500.000

XS0149848953 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 1 Dívida de crédito estruturado USD 3.470.776

XS0149850421 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 4 Dívida de crédito estruturado USD 2.082.466

XS0149850777 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 3 Dívida de crédito estruturado USD 1.735.388

XS0244000187 MAGI I-X FN2B 0% 04/21 Dívida de crédito estruturado EUR 1.000.000

XS0313000373 AMCFO 2007 1X JRE SIV de crédito EUR 195.000

KYG0337A2030 AMMC EQUITY SIV de crédito USD 694.155

n.d. DORADA CORPORATION SER 1 B SHARES SIV de crédito USD 883.660

n.d. CENTAURI CORPORATION PERP SIV de crédito USD 3.470.776

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito EUR 2.720.000

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito EUR 2.500.000
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ISIN Título Tipo de activo 
Rating mais 

Recente 
Agência de Rating Rating 

Dívida subordinada de instituições financeiras

BE0930831194 FORTIS 0% 02/14/18 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

BE0931714290 FORTIS STRNT JUN/16 Dívida Subordinada A+ Standard & Poor's Investment Grade

DE0009078337 DZBK FLOAT 49 Dívida Subordinada A3 Moody's Investment Grade

ES0213770011 PASTOR FLOAT /JUN/49 Dívida Subordinada Baa3 Moody's Investment Grade

ES0213860036 BANSAB FLOAT 16 Dívida Subordinada A3 Moody's Investment Grade

ES0214100002 BILBIZ FLOAT 28/09/2015 Dívida Subordinada A Fitch Investment Grade

ES0214100010 BILBIZ FLOAT 01/03/2016 Dívida Subordinada A Fitch Investment Grade

ES0214950166 CAJA MM STRNT 17/10/2016 Dívida Subordinada A2 Moody's Investment Grade

FR0010239400 KNFP FLOAT 01/16-11 Dívida Subordinada A Fitch Investment Grade

GB0043378560 CREDSUI FLOAT MAR/49 Dívida Subordinada Aa2 Moody's Investment Grade

IT0001433322 BPIIM FLOAT 06/10 Dívida Subordinada -                            -                            Sem rating

NL0009213529 ASR NEDERLAND N.V. FLOAT 49 Dívida Subordinada BBB+ Fitch Investment Grade

US62874FAA75 BAC FLOAT JAN/27 Dívida Subordinada BB Standard & Poor's High yield

XS0159153823 APLHA FLOAT 29/12/2049 Dívida Subordinada B+ Standard & Poor's High yield

XS0172122904 NATGRE FLOAT JUL/49 Dívida Subordinada BB- Standard & Poor's High yield

XS0174443449 BPI N FLOAT 08/49 Dívida Subordinada Baa1 Moody's Investment Grade

XS0188201619 HBOS FLOAT 49/14 Dívida Subordinada Ba2 Moody's High yield

XS0194783352 ISPIM STRNT 28/06/2016 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0195376925 CXGD FLOAT 49/14 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0203450555 CAPIM STRNT 21/10/2016 Dívida Subordinada A- Fitch Investment Grade

XS0207513127 ANZ FLOAT DEZ/53 Dívida Subordinada Aa3 Moody's Investment Grade

XS0213858243 AAB MAR/15 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0218038809 CXGD STRNT ABR/15 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0218479334 BBVASM MAI/17 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0221082125 AAB STRNT 08/06/2015 Dívida Subordinada A1 Moody's Investment Grade

XS0222426958 CAPIM FLOAT 23/06/2015 Dívida Subordinada A- Fitch Investment Grade

XS0223454512 BPIIM 6.742% 06/49 Dívida Subordinada Baa1 Moody's Investment Grade

XS0228575501 ERSTBK STRNT SET/15 Dívida Subordinada A- Fitch Investment Grade

XS0230339847 SEB STRNT 09/28/17 Dívida Subordinada A2 Moody's Investment Grade

XS0230957424 CXGD FLOAT SET 49 Dívida Subordinada A1 Moody's Investment Grade

XS0235246948 SYDBK STRNT 29/04/2049 Dívida Subordinada Baa1 Moody's Investment Grade

XS0236480322 MONTE STRNT NOV/17 Dívida Subordinada BBB+ Standard & Poor's Investment Grade

XS0237670319 UBIIM FLOAT 15/10 Dívida Subordinada A Fitch Investment Grade

XS0242832599 ISPIM FLOAT FEV/16 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0256368050 BPIM FLOAT 16-11 - CALL 6 Dívida Subordinada BBB+ Standard & Poor's Investment Grade

XS0256778464 AAB STRNT 31/05/2018 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0259653292 UBIIM FLOAT 16-11 Dívida Subordinada A Fitch Investment Grade

XS0260783005 ERSTBK STRNT 19/07/2017 Dívida Subordinada A1 Moody's Investment Grade

XS0261717416 SANTAN FLOAT 25/07/2017 Dívida Subordinada Aa3 Moody's Investment Grade

XS0267063435 AAB SFLOAT 09/16 11 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0267703352 CRDIT FLOAT SET/16 Dívida Subordinada A- Fitch Investment Grade

XS0269714464 NAB STR NT 26/12/2049 Dívida Subordinada A+ Fitch Investment Grade

XS0271771239 BBVASM STRNT 24/10/2016 Dívida Subordinada Aa3 Moody's Investment Grade

XS0276033510 BPIMI FLOAT 16-11 - CALL 11 Dívida Subordinada BBB+ Standard & Poor's Investment Grade

XS0276889937 STANLIN FLOAT 28/03/2018 Dívida Subordinada A- Standard & Poor's Investment Grade

XS0278435226 BCPN FLOAT 12/16 Dívida Subordinada A2 Moody's Investment Grade

XS0283474483 BKIR FLOAT 01/17 Dívida Subordinada A2 Moody's Investment Grade

XS0292269544 HBOS FLOAT 17-12 Dívida Subordinada Ba1 Moody's High yield

Dívida sénior de instituições financeiras

XS0086327581 BNDES 8% ABR/10 Dívida Senior Baa2 Moody's Investment Grade

XS0262914020 WB FLOAT AGO11 Dívida Senior AA- Fitch Investment Grade

XS0268297396 WB FLOAT SEP11 Dívida Senior AA- Fitch Investment Grade

XS0286634711 WB FLOAT FEV/14 Dívida Senior AA- Fitch Investment Grade

XS0294022644 UCGIM 0 ABR/10 Dívida Senior A Fitch Investment Grade

Dívida de sociedades comerciais não qualificadas como instituições financeiras

XS0294275853 GAZPRU FLOAT ABR/10 Dívida de empresas não financeiras BB Standard & Poor's High yield

DE000A0JQMH5 IVGGR 8% MAI/49 Dívida de empresas não financeiras -                            -                            Sem rating

Dívida pública

DE0001115467 BUBILL 0% /MAR/10 Dívida Pública AAA Fitch Investment Grade

US912795T769 B /MAR/10 18/03/10 Dívida Pública AAA Fitch Investment Grade

Crédito estruturado de instituições financeiras

XS0269444658 CORSJY FLOAT 12/11 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

KYG828021025 SCF 1X PS Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

US978636AG35 WODST III - A E Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

USG61618AE77 MILLP 2007 - 1X Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0131037128 COPERNICUS Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0143896875 CLARBV FLOAT MAR/15 Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0149848953 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 1 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0149850421 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 4 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0149850777 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 3 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0170330186 SAEC 2C Dívida de crédito estruturado AAA Fitch Investment Grade

XS0175892024 PARTH IX R 0% ( CDO ) Dívida de crédito estruturado Ba1 Moody's High yield

XS0179910517 TEMPO 1 C 0% NOV /49 Dívida de crédito estruturado C Fitch High yield

XS0179969752 TPLAS III B MAR/13 Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0216440130 ARCHST FLOAT MAR 2010 Dívida de crédito estruturado AA- Standard & Poor's Investment Grade

XS0217453918 UBS STRNT 04/10 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0220320385 GSCP II-X B Dívida de crédito estruturado BBB- Standard & Poor's High yield

XS0223494575 HARBM 5X B 1F Dívida de crédito estruturado BBB Fitch Investment Grade

XS0223495200 HARBM 5X B2E Dívida de crédito estruturado B Fitch High yield

XS0225229813 PREPS 2005 1B2 Dívida de crédito estruturado B- Fitch High yield

XS0229743355 WODST I W Dívida de crédito estruturado Aaa Moody's Investment Grade

XS0235648408 BOYNE 1 X E Dívida de crédito estruturado Caa1 Moody's High yield

XS0237887137 DRYD 2005 - 1O EX E 1 Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0239152357 OCELOT CDO II Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0239154999 OCELOT CDO II CLASSE D - COMBO BBB Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0239156853 OCELOT CDO II CLASSE C - COMBO A Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating
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Cumpre referir que alguns dos activos e responsabilidades que integrarão a 

carteira do Fundo têm como contraparte o Banco Privado Português (Cayman), 

Ltd, que, por sua vez, têm como contraparte o Banco Privado Português, S.A. 

(que detém a totalidade do capital social do Banco Privado Português (Cayman), 

Ltd). Em 24 de Novembro de 2008, o Banco Privado Português, S.A. notificou o 

Banco de Portugal, nos termos do artigo 140.º, n.º 1 do Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras sobre a impossibilidade de 

cumprir as suas obrigações, tendo, na sequência desta notificação, sido iniciado 

um processo de recuperação e saneamento daquela entidade. 

ISIN Título Tipo de activo 
Rating mais 

Recente 
Agência de Rating Rating 

XS0244000187 MAGI I-X FN2B 0% 04/21 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0244258272 OPR 2006-1A A2A Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0247214264 GSHAM 2006-1 F Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0251836069 EV7 1 -XD1 Dívida de crédito estruturado B2 Moody's High yield

XS0251837463 EV7 1 -XE1 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0256419903 WODST III-X CLO BV FRN JUN/22 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0258901916 MAGMO FLOAT JUN/16 Dívida de crédito estruturado AAA Standard & Poor's Investment Grade

XS0261061179 GAUGUIN 04/10/13 Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0261926769 HEC 2006 - CX E Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0262684862 ADAGIO CLO BV VARIABLE Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0272583286 AVOCA VI-X E Dívida de crédito estruturado B+ Fitch High yield

XS0277189576 CADOG 3X E Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0277562129 LOMBS 2006 - 1X E Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0277607320 PROMS XXS6-1 E MAI/24 Dívida de crédito estruturado BB Fitch High yield

XS0278353254 GSCP I-RX E Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0278856835 GARDC 2006 1X G Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0279708001 ELEXA 2006 1XE Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0279762552 BLONN 2006- 1B Dívida de crédito estruturado A Standard & Poor's Investment Grade

XS0280442327 GROSV II-X SUB Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0281667294 NAVCRE STRNT MAR/14 Dívida de crédito estruturado Aaa Moody's Investment Grade

XS0287015431 DALRA 3 - X E Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0290040053 EATON 2007 - 10X E 1 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0291893401 DRYDEN XVII NOTES 2007 - 2 Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0292426078 RMFE V-X V JUL/23 Dívida de crédito estruturado Caa1 Moody's High yield

XS0292634267 JUBIL I-RX Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0292713566 EUROC VII- X E Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0293697800 HEC 2007 3X E Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0293724620 HUDCL 2007-1X B2 ABR/23 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0294241442 CELF 2007 1X E Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0294296180 ARCHSTONE SYNTHE ARCSTO FLOAT /14 Dívida de crédito estruturado B+ Standard & Poor's High yield

XS0294598353 HSAME 2007 IX E Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0294721575 EUMAX VI F Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0294842793 ELVAFD FLOAT 17 - CP Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0295322498 LEOP V-XE1 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0296067811 MALIN 2007-1X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0296313108 HARBM 9X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado BB Fitch High yield

XS0296785701 PERL 25 B2 Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0296786188 PERL 26 D2 Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0297122805 RESE 2007 1X E Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0297939992 NPTNO 2007-1 E1 Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0298328112 GSCP 2007 5X B1 Dívida de crédito estruturado Caa2 Moody's High yield

XS0299874759 CADOG 4 X E Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0300349379 OHECP 2007 1XE 08/23 Dívida de crédito estruturado BB Standard & Poor's High yield

XS0305965286 WODST V-X E1 Dívida de crédito estruturado B Fitch High yield

XS0306414003 SIGNUM STRNT JUN/14 Dívida de crédito estruturado -                            -                            Sem rating

XS0307766740 STARLI STRNT JUN/17 Dívida de crédito estruturado A Standard & Poor's Investment Grade

XS0309841376 EGLXY 2007 2X D Dívida de crédito estruturado B+ Standard & Poor's High yield

XS0309841707 EGLXY 2007 2X E Dívida de crédito estruturado CCC- Standard & Poor's High yield

XS0311179922 DALRA 4 - X D Dívida de crédito estruturado Caa3 Moody's High yield

XS0311180342 DALRA 4 - X E Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0312380305 AVOCA VIII X D Dívida de crédito estruturado BB Fitch High yield

XS0312380727 AVOCA VIII X E Dívida de crédito estruturado B Fitch High yield

XS0312396137 MSIMC 2007 1X D Dívida de crédito estruturado BB+ Standard & Poor's High yield

XS0312396566 MSIMC 2007 1X E Dívida de crédito estruturado B- Standard & Poor's High yield

XS0315365618 WODST VI X D Dívida de crédito estruturado BBB Fitch Investment Grade

XS0330048934 EUROC VIII-X E DEZ/20 Dívida de crédito estruturado Ca Moody's High yield

XS0331157684 HARBM 10X A4 Dívida de crédito estruturado A Fitch Investment Grade

XS0331162254 HARBM 10X B2 Dívida de crédito estruturado BB Fitch High yield

XS0331561463 JUBIL VIII-X E Dívida de crédito estruturado B Fitch High yield

XS0334001285 CLAV 2007-1X IV Dívida de crédito estruturado B1 Moody's High yield

XS0313000373 AMCFO 2007 1X JRE SIV de crédito -                            -                            Sem rating

KYG0337A2030 AMMC EQUITY SIV de crédito -                            -                            Sem rating

n.d. DORADA CORPORATION SER 1 B SHARES SIV de crédito -                            -                            Sem rating

n.d. CENTAURI CORPORATION PERP SIV de crédito -                            -                            Sem rating

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito -                            -                            Sem rating

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito -                            -                            Sem rating

Unidades de participação de fundos de investimento

GG00B1GHHH78 VOLTA FINANCE Fundo de Investimento -                            -                            Sem rating

n.d. APOLLO INVESTMENT EUROPE LIMITED Fundo de Investimento -                            -                            Sem rating
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No âmbito desse processo de saneamento, o Banco de Portugal decretou, em 1 de 

Dezembro de 2008, a dispensa temporária de cumprimento pontual de obrigações 

anteriormente contraídas, dispensa essa que tem sido sucessivamente prorrogada 

e que actualmente se encontra em vigor. 

 

Assim, face à dispensa acima referida, o BPP não efectua, actualmente, quaisquer 

pagamentos, e por maioria de razão poderá não pagar os créditos do BPP 

Cayman, existindo a possibilidade de o BPP Cayman não ter capacidade 

económico-financeira para, no futuro, cumprir, integralmente, as suas obrigações, 

com o consequente potencial prejuízo directo para o valor do Fundo.  

 

Risco de Mercado 

 

Os valores de mercado dos activos que integram a carteira do Fundo são 

afectados pelas movimentações gerais dos mercados de capitais. Se desses 

movimentos resultarem valorizações negativas, os participantes poderão ter uma 

perda de rendimento e/ou de capital inicialmente subscrito, ou demorar mais 

tempo a ser ressarcidos até que os mercados de capitais recuperem.  

 

Risco de Taxa de Juro 

 

Ainda que não haja qualquer degradação ou melhoria do risco de crédito de um 

emitente, a mera movimentação das taxas de juro sem risco provocará alterações 

na valorização do Fundo devido ao impacto que tem na valorização dos seus 

activos. O risco de taxa de juro per si não se traduz em perdas permanentes, já que 

apenas provocará volatilidade mas não constitui um default. 

 

As movimentações de taxas de juro terão também influência nos cash flows 

recebidos pelo Fundo, já que os activos detidos são maioritariamente da taxa 

variável, e nos cash flows devidos pelo Fundo às entidades que lhe proporcionem 

financiamento, já que estes estão igualmente vinculados às taxas de juro de 

mercado. 

 

Risco Cambial 

 

O Fundo detém activos denominados em várias moedas para além de Euros, 

havendo risco na conversão dos cash flows recebidos para Euros.  
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Risco Fiscal 

 

Existe também um risco fiscal, na medida em que o regime fiscal poderá ser 

alterado até à data de liquidação do Fundo. Neste contexto, uma alteração 

adversa do regime fiscal poderá diminuir a remuneração máxima potencial na 

data de liquidação do Fundo. 

 

Risco de Liquidez das Unidades de Participação 

 

Sendo um Fundo fechado de duração limitada, não existem resgates (excepto se 

vier a ser deliberada a prorrogação do Fundo, caso em que, os participantes que 

tenham votado em sentido contrário poderão solicitar o resgate das unidades de 

participação de que sejam titulares) e o preço de transacção das unidades de 

participação será aquele que resultar de um processo de negociação, existindo 

risco de liquidez. Este risco poderá ser mitigado se houver uma posterior 

admissão à negociação em mercado das unidades de participação, caso em que os 

investidores deverão ter em consideração o risco de liquidez do respectivo 

mercado. 

 

Risco de Liquidez dos Activos Subjacentes 

 

Existem activos que pela sua natureza poderão não ter liquidez até à sua 

maturidade (produtos estruturados de crédito), e outros cuja liquidez está sujeita 

às condições de liquidez dos mercados de capitais, podendo tornar alienações de 

activos praticamente impossíveis ou muito penalizadoras para a valorização do 

Fundo. 

 

Inexistência de Notação de Risco 

 

Esta emissão de unidades de participação não foi objecto de notação por uma 

sociedade de prestação de serviços de notação de risco (rating) registada na 

CMVM. 

 

 

2. DERIVADOS, REPORTES E EMPRÉSTIMOS  

 

No processo de constituição do Fundo, a eventual existência de Clientes não ade-

rentes pode criar a necessidade de recorrer a contratos derivados de cedência 

parcial de cash flows de determinados valores mobiliários, aos SIV’s de onde estes 

são provenientes. A existência de Clientes não aderentes implica que possam 



 

 

 

 

39 

existir valores mobiliários que não poderão ser divididos na exacta proporção de 

Clientes aderentes / não aderentes. Nestes casos, por norma, sobre o valor mobi-

liário não divisível será celebrado um contrato de partilha de direitos económicos 

pelo qual o SIV entrega, no momento de constituição do Fundo, a sua quota-parte 

do valor mobiliário não divisível e o Fundo passa a pagar ao SIV a quota-parte 

que lhe pertenceria de todos os cash flows gerados por esse valor mobiliário. Os 

cash flows abrangidos pelo contrato de partilha de direitos económicos incluem 

pagamento de cupões ou outros rendimentos, amortizações de capital em dívida, 

integrais e parciais, e produto da eventual venda, incluindo juros corridos. Todos 

os impostos e comissões a que o Fundo esteja sujeito no âmbito do recebimento 

desses cash flows correm por conta do Fundo, pelo que todos pagamentos ao SIV 

ao abrigo do referido contrato de partilha de direitos económicos serão efectua-

dos por um montante que represente a quantia que o SIV receberia caso o título 

fosse directamente detido por si. Desta forma, assegura-se de forma equitativa a 

divisão dos direitos económicos sobre os valores mobiliários não divisíveis. Até 

ao apuramento da cláusula de sucesso do Fundo, não é possível quantificar o va-

lor destes contratos. 

 

Nos termos do acordo supra referido, celebrado entre o Fundo e o SIV, o Fundo 

compromete-se, após notificação do SIV, a proceder, em alternativa: (i) à aliena-

ção de valores mobiliários que componham a carteira do Fundo; ou (ii) à aquisi-

ção dos direitos económicos inerentes a esses valores mobiliários indivisíveis. A 

decisão de alienação de valores mobiliários ou aquisição dos mencionados direi-

tos económicos caberá à Entidade Gestora do Fundo. 

  

Adicionalmente, o Fundo poderá usar instrumentos derivados com o objectivo 

exclusivo de protecção de risco. A utilização incidirá sobretudo em instrumentos 

derivados para protecção de risco cambial, como swaps cambiais ou vendas 

forward de divisas. No entanto, poderão igualmente ser usados derivados para 

protecção do risco de taxa de juro (swaps de taxa de juro) e risco de crédito (credit 

default swaps) em casos em que esse risco se mostre evidente e as condições da 

política de gestão do Fundo não permitam a venda dos Activos Subjacentes.  

 

 A utilização de divisas estrangeiras não está contemplada como instrumento de 

gestão do Fundo e portanto o Fundo não irá adquirir divisas. No entanto, o Fun-

do poderá ter na sua composição inicial activos denominados em moeda estran-

geira e que geram cash flows em moeda estrangeira. Caberá à Entidade Gestora do 

Fundo decidir pela conversão imediata ou não de saldos de liquidez em divisas 

estrangeiras para saldos em Euros. 
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O recurso a derivados para a protecção do risco cambial está limitado a 100% da 

exposição a divisas o que, no limite, poderá corresponder a um limite máximo de 

100% do valor líquido global do Fundo. Por norma, o Fundo não pretenderá in-

correr em risco cambial, pelo que, será natural que os derivados para protecção 

do risco cambial representem efectivamente um valor o mais próximo possível de 

100% do valor de exposição a divisas. 

 

O recurso a derivados para protecção do risco de taxa de juro e do risco de crédi-

to está limitado a um máximo de 20% do valor líquido global do Fundo, aferido 

sobre o valor nocional dos contratos. 

 

O Fundo terá, à data de constituição, a alavancagem resultante das 

responsabilidades relativas a contratos de empréstimo, nomeadamente contratos 

de sell-buy-back ou repos, cuja contraparte é o BPP Cayman, que irão integrar a 

carteira do Fundo em virtude da realização das entradas em espécie. De seguida, 

apresenta-se uma tabela com a identificação dos Activos Subjacentes, objecto dos 

referidos contratos de sell-buy-back ou repos. 

 

 
 

A Entidade Gestora poderá contrair financiamentos e efectuar operações de repo 

de valores mobiliários, por conta do Fundo até 50% do valor líquido do Fundo e 

exclusivamente para efeitos de refinanciamento das responsabilidades que irão 

integrar a carteira inicial do Fundo, até ao seu reembolso integral. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Nominal 

em Repo

Valor do Repo

31 Dez 2009

BE0930831194 FORTIS 0% 02/14/18 Dívida Subordinada 14-Fev-18 5.282.000               3.606.832               

ES0214100002 BILBIZ FLOAT 28/09/2015 Dívida Subordinada 28-Set-15 800.000                  469.317                  

ES0214950166 CAJA MM STRNT 17/10/2016 Dívida Subordinada 17-Out-16 17.200.000             9.848.992               

FR0010239400 KNFP FLOAT 01/16-11 Dívida Subordinada 21-Jan-16 6.300.000               4.313.699               

XS0194783352 ISPIM STRNT 28/06/2016 Dívida Subordinada 28-Jun-16 3.870.000               2.789.579               

XS0218038809 CXGD STRNT ABR/15 Dívida Subordinada 27-Abr-15 400.000                  259.423                  

XS0230339847 SEB STRNT 09/28/17 Dívida Subordinada 28-Set-17 6.512.000               4.237.816               

XS0236480322 MONTE STRNT NOV/17 Dívida Subordinada 30-Nov-17 20.850.000             17.037.040             

XS0242832599 ISPIM FLOAT FEV/16 Dívida Subordinada 8-Fev-16 6.155.000               4.439.580               

XS0256778464 AAB STRNT 31/05/2018 Dívida Subordinada 31-Mai-18 6.420.000               4.067.419               

XS0259653292 UBIIM FLOAT 16-11 Dívida Subordinada 30-Jun-16 15.050.000             10.834.960             

XS0260783005 ERSTBK STRNT 19/07/2017 Dívida Subordinada 19-Jul-17 11.450.000             7.165.858               

XS0267703352 CRDIT FLOAT SET/16 Dívida Subordinada 20-Set-16 12.190.000             8.848.829               

XS0271771239 BBVASM STRNT 24/10/2016 Dívida Subordinada 24-Out-16 13.400.000             10.122.870             

XS0276033510 BPIMI FLOAT 16-11 - CALL 11 Dívida Subordinada 22-Nov-16 7.850.000               5.341.869               

XS0276889937 STANLIN FLOAT 28/03/2018 Dívida Subordinada 28-Mar-18 15.700.000             10.216.216             

XS0278435226 BCPN FLOAT 12/16 Dívida Subordinada 21-Dez-16 21.100.000             13.519.973             

TOTAL 170.529.000           117.120.271           
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3. VALORIZAÇÃO  
 
3.1. MOMENTO DE REFERÊNCIA DA VALORIZAÇÃO  
 

A valorização mensal das unidades de participação está a cargo da Entidade 

Gestora. 

 

O valor da unidade de participação é calculado mensalmente com referência ao 

último dia útil de cada mês e determina-se pela divisão do valor líquido global do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  

 

O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o 

integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da 

valorização da carteira referido no parágrafo seguinte.  

 

Na valorização mensal dos activos que integram o património do Fundo, tendo 

em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil 

seguinte ao do seu cálculo, o valor e a composição da carteira serão determinados 

com base na informação recolhida às 15h do dia dessa valorização.  

 

O valor da unidade de participação é divulgado, mensalmente, no sistema de 

divulgação de informação da CMVM (endereço da CMVM na Internet: 

http://www.cmvm.pt). 

 

A composição da carteira do Fundo será mensalmente publicada no sistema de 

divulgação de informação da CMVM (endereço da CMVM na Internet: 

http://www.cmvm.pt).  

 

Caso venha a ocorrer a admissão à negociação das unidades de participação, o seu 

valor passará a ser calculado diariamente e divulgado no dia seguinte através do 

mesmo meio previsto no parágrafo anterior. 

 

3.2. REGRAS DE VALORIMETRIA E CÁLCULO DO VALOR DA UNIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO  
 

3.2.1  VALORIZAÇÃO DE ACTIVOS COTADOS 

 

A avaliação dos valores cotados corresponde aos preços praticados nos mercados 

em que se encontrem admitidos à negociação, tendo em conta o último preço 

verificado no momento de referência. Encontrando-se admitidos à negociação em 

mais do que um mercado regulamentado, o valor a considerar reflecte os preços 

http://www.cmvm.pt/
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praticados no mercado que apresente maior quantidade, frequência e 

regularidade de transacções. 

 

Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num 

mercado regulamentado, podem ainda ser considerados para efeitos de avaliação, 

caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, os 

preços resultantes do valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade 

da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra difundidas através de 

entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, com 

a Entidade Gestora.  

 

Na impossibilidade de aplicação da metodologia referida no parágrafo anterior, a 

Entidade Gestora recorre a modelos de avaliação utilizados e reconhecidos 

universalmente nos mercados financeiros, assegurando-se que os pressupostos 

utilizados na avaliação têm aderência a valores de mercado.  

 

A avaliação, nos termos do parágrafo anterior, pode ser efectuada por entidade 

subcontratada pela Entidade Gestora, devendo a Entidade Gestora definir e 

examinar periodicamente os pressupostos dos modelos de avaliação utilizados.  

 

Activos cotados com a data de referência de 31 de Dezembro de 2009: 
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ISIN Título Tipo de Activo Tipo de Valorização 

Dívida subordinada de instituições financeiras

BE0930831194 FORTIS 0% 02/14/18 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

BE0931714290 FORTIS STRNT JUN/16 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

DE0009078337 DZBK FLOAT 49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

ES0213770011 PASTOR FLOAT /JUN/49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

ES0213860036 BANSAB FLOAT 16 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

ES0214100002 BILBIZ FLOAT 28/09/2015 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

ES0214100010 BILBIZ FLOAT 01/03/2016 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

ES0214950166 CAJA MM STRNT 17/10/2016 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

FR0010239400 KNFP FLOAT 01/16-11 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

GB0043378560 CREDSUI FLOAT MAR/49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

IT0001433322 BPIIM FLOAT 06/10 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

NL0009213529 ASR NEDERLAND N.V. FLOAT 49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

US62874FAA75 BAC FLOAT JAN/27 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0159153823 APLHA FLOAT 29/12/2049 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0172122904 NATGRE FLOAT JUL/49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0174443449 BPI N FLOAT 08/49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0188201619 HBOS FLOAT 49/14 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0194783352 ISPIM STRNT 28/06/2016 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0195376925 CXGD FLOAT 49/14 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0203450555 CAPIM STRNT 21/10/2016 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0207513127 ANZ FLOAT DEZ/53 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0213858243 AAB MAR/15 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0218038809 CXGD STRNT ABR/15 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0218479334 BBVASM MAI/17 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0221082125 AAB STRNT 08/06/2015 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0222426958 CAPIM FLOAT 23/06/2015 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0223454512 BPIIM 6.742% 06/49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0228575501 ERSTBK STRNT SET/15 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0230339847 SEB STRNT 09/28/17 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0230957424 CXGD FLOAT SET 49 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0235246948 SYDBK STRNT 29/04/2049 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0236480322 MONTE STRNT NOV/17 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0237670319 UBIIM FLOAT 15/10 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0242832599 ISPIM FLOAT FEV/16 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0256368050 BPIM FLOAT 16-11 - CALL 6 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0256778464 AAB STRNT 31/05/2018 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0259653292 UBIIM FLOAT 16-11 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0260783005 ERSTBK STRNT 19/07/2017 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0261717416 SANTAN FLOAT 25/07/2017 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0267063435 AAB SFLOAT 09/16 11 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0267703352 CRDIT FLOAT SET/16 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0269714464 NAB STR NT 26/12/2049 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0271771239 BBVASM STRNT 24/10/2016 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0276033510 BPIMI FLOAT 16-11 - CALL 11 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0276889937 STANLIN FLOAT 28/03/2018 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0278435226 BCPN FLOAT 12/16 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0283474483 BKIR FLOAT 01/17 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

XS0292269544 HBOS FLOAT 17-12 Dívida Subordinada Cotado em Bloomberg

Dívida sénior de instituições financeiras

XS0086327581 BNDES 8% ABR/10 Dívida Senior Cotado em Bloomberg

XS0262914020 WB FLOAT AGO11 Dívida Senior Cotado em Bloomberg

XS0268297396 WB FLOAT SEP11 Dívida Senior Cotado em Bloomberg

XS0286634711 WB FLOAT FEV/14 Dívida Senior Cotado em Bloomberg

XS0294022644 UCGIM 0 ABR/10 Dívida Senior Cotado em Bloomberg

Dívida de sociedades comerciais não qualificadas como instituições financeiras

DE000A0JQMH5 IVGGR 8% MAI/49 Dívida de empresas não financeiras Cotado em Bloomberg

XS0294275853 GAZPRU FLOAT ABR/10 Dívida de empresas não financeiras Cotado em Bloomberg

Dívida pública

DE0001115467 BUBILL 0% /MAR/10 Dívida Pública Cotado em Bloomberg

US912795T769 B /MAR/10 18/03/10 Dívida Pública Cotado em Bloomberg

Crédito estruturado de instituições financeiras

XS0217453918 UBS STRNT 04/10 Dívida de crédito estruturado Cotado em Bloomberg

Unidades de participação de fundos de investimento

GG00B1GHHH78 VOLTA FINANCE Fundo de Investimento Cotado em Bloomberg

GG00B1GHHH78 VOLTA FINANCE Fundo de Investimento Cotado em Bloomberg
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3.2.2 VALORIZAÇÃO DE ACTIVOS NÃO COTADOS 

 

Os critérios de avaliação de activos não cotados consideram toda a informação 

relevante sobre o emitente e as condições de mercado vigentes no momento de 

referência da avaliação, e têm em conta o presumível valor de realização desses 

activos. 

 

A Entidade Gestora adopta os critérios que tenham por base o valor das ofertas 

de compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das 

ofertas de compra difundidas através de entidades especializadas, que não se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º 

do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora.  

 

Na impossibilidade de aplicação do modelo referido no parágrafo anterior, a 

Entidade Gestora recorre a modelos de avaliação utilizados e reconhecidos 

universalmente nos mercados financeiros, assegurando-se que os pressupostos 

utilizados na avaliação têm aderência a valores de mercado.  

 

A avaliação, nos termos do parágrafo anterior, pode ser efectuada por entidade 

subcontratada pela Entidade Gestora, devendo a Entidade Gestora definir e 

examinar periodicamente os pressupostos dos modelos de avaliação utilizados.  

 

Activos não cotados com a data de referência de 31 de Dezembro de 2009: 
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ISIN Título Tipo de Activo

KYG828021025 SCF 1X PS Dívida de crédito estruturado

US978636AG35 WODST III - A E Dívida de crédito estruturado

USG61618AE77 MILLP 2007 - 1X Dívida de crédito estruturado

XS0131037128 COPERNICUS Dívida de crédito estruturado

XS0143896875 CLARBV FLOAT MAR/15 Dívida de crédito estruturado

XS0149848953 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 1 Dívida de crédito estruturado

XS0149850421 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 4 Dívida de crédito estruturado

XS0149850777 K2 CORPORATION SERIES 1 TRANCHE 3 Dívida de crédito estruturado

XS0170330186 SAEC 2C Dívida de crédito estruturado

XS0175892024 PARTH IX R 0% ( CDO ) Dívida de crédito estruturado

XS0179910517 TEMPO 1 C 0% NOV /49 Dívida de crédito estruturado

XS0179969752 TPLAS III B MAR/13 Dívida de crédito estruturado

XS0216440130 ARCHST FLOAT MAR 2010 Dívida de crédito estruturado

XS0220320385 GSCP II-X B Dívida de crédito estruturado

XS0223494575 HARBM 5X B 1F Dívida de crédito estruturado

XS0223495200 HARBM 5X B2E Dívida de crédito estruturado

XS0225229813 PREPS 2005 1B2 Dívida de crédito estruturado

XS0229743355 WODST I W Dívida de crédito estruturado

XS0235648408 BOYNE 1 X E Dívida de crédito estruturado

XS0237887137 DRYD 2005 - 1O EX E 1 Dívida de crédito estruturado

XS0239152357 OCELOT CDO II Dívida de crédito estruturado

XS0239154999 OCELOT CDO II CLASSE D - COMBO BBB Dívida de crédito estruturado

XS0239156853 OCELOT CDO II CLASSE C - COMBO A Dívida de crédito estruturado

XS0244000187 MAGI I-X FN2B 0% 04/21 Dívida de crédito estruturado

XS0244258272 OPR 2006-1A A2A Dívida de crédito estruturado

XS0247214264 GSHAM 2006-1 F Dívida de crédito estruturado

XS0251836069 EV7 1 -XD1 Dívida de crédito estruturado

XS0251837463 EV7 1 -XE1 Dívida de crédito estruturado

XS0256419903 WODST III-X CLO BV FRN JUN/22 Dívida de crédito estruturado

XS0258901916 MAGMO FLOAT JUN/16 Dívida de crédito estruturado

XS0261061179 GAUGUIN 04/10/13 Dívida de crédito estruturado

XS0261926769 HEC 2006 - CX E Dívida de crédito estruturado

XS0262684862 ADAGIO CLO BV VARIABLE Dívida de crédito estruturado

XS0269444658 CORSJY FLOAT 12/11 Dívida de crédito estruturado

XS0272583286 AVOCA VI-X E Dívida de crédito estruturado

XS0277189576 CADOG 3X E Dívida de crédito estruturado

XS0277562129 LOMBS 2006 - 1X E Dívida de crédito estruturado

XS0277607320 PROMS XXS6-1 E MAI/24 Dívida de crédito estruturado

XS0278353254 GSCP I-RX E Dívida de crédito estruturado

XS0278856835 GARDC 2006 1X G Dívida de crédito estruturado

XS0279708001 ELEXA 2006 1XE Dívida de crédito estruturado

XS0279762552 BLONN 2006- 1B Dívida de crédito estruturado

XS0280442327 GROSV II-X SUB Dívida de crédito estruturado

XS0281667294 NAVCRE STRNT MAR/14 Dívida de crédito estruturado

XS0287015431 DALRA 3 - X E Dívida de crédito estruturado

XS0290040053 EATON 2007 - 10X E 1 Dívida de crédito estruturado

XS0291893401 DRYDEN XVII NOTES 2007 - 2 Dívida de crédito estruturado

XS0292426078 RMFE V-X V JUL/23 Dívida de crédito estruturado

XS0292634267 JUBIL I-RX Dívida de crédito estruturado

XS0292713566 EUROC VII- X E Dívida de crédito estruturado

XS0293697800 HEC 2007 3X E Dívida de crédito estruturado

XS0293724620 HUDCL 2007-1X B2 ABR/23 Dívida de crédito estruturado

XS0294241442 CELF 2007 1X E Dívida de crédito estruturado

XS0294296180 ARCHSTONE SYNTHE ARCSTO FLOAT /14 Dívida de crédito estruturado

XS0294598353 HSAME 2007 IX E Dívida de crédito estruturado

XS0294721575 EUMAX VI F Dívida de crédito estruturado

XS0294842793 ELVAFD FLOAT 17 - CP Dívida de crédito estruturado
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4. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITOS DE VOTO 
 

A carteira inicial do Fundo não compreenderá acções. Contudo, em virtude do 

Fundo poder vir a deter valores mobiliários automaticamente convertíveis em 

acções (designados “CoCo bonds”), no momento em que tal conversão ocorra, a 

Entidade Gestora participará nas Assembleias Gerais de Accionistas em particular 

nas Assembleias Gerais em que constem da Ordem de Trabalhos pontos sobre os 

seguintes assuntos: (i) alterações do contrato de sociedade; (ii) fusão; (iii) cisão; (iv) 

transformação da sociedade; (v) dissolução da sociedade; e (vi) outros assuntos para 

os quais a lei exija maioria qualificada. 

  

 

As estratégias a prosseguir em matéria de intervenção e exercício do direito de 
voto nas sociedades emitentes será aquela que se revelar adequada, em cada mo-
mento, aos interesses do Fundo, tendo em consideração as suas responsabilidades 
quanto ao exercício diligente, eficiente e crítico na gestão dessas sociedades, bem 
como a relação custo benefício dessa participação, nomeadamente: 

ISIN Título Tipo de Activo

XS0295322498 LEOP V-XE1 Dívida de crédito estruturado

XS0296067811 MALIN 2007-1X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado

XS0296313108 HARBM 9X E MAI/23 Dívida de crédito estruturado

XS0296785701 PERL 25 B2 Dívida de crédito estruturado

XS0296786188 PERL 26 D2 Dívida de crédito estruturado

XS0297122805 RESE 2007 1X E Dívida de crédito estruturado

XS0297939992 NPTNO 2007-1 E1 Dívida de crédito estruturado

XS0298328112 GSCP 2007 5X B1 Dívida de crédito estruturado

XS0299874759 CADOG 4 X E Dívida de crédito estruturado

XS0300349379 OHECP 2007 1XE 08/23 Dívida de crédito estruturado

XS0305965286 WODST V-X E1 Dívida de crédito estruturado

XS0306414003 SIGNUM STRNT JUN/14 Dívida de crédito estruturado

XS0307766740 STARLI STRNT JUN/17 Dívida de crédito estruturado

XS0309841376 EGLXY 2007 2X D Dívida de crédito estruturado

XS0309841707 EGLXY 2007 2X E Dívida de crédito estruturado

XS0311179922 DALRA 4 - X D Dívida de crédito estruturado

XS0311180342 DALRA 4 - X E Dívida de crédito estruturado

XS0312380305 AVOCA VIII X D Dívida de crédito estruturado

XS0312380727 AVOCA VIII X E Dívida de crédito estruturado

XS0312396137 MSIMC 2007 1X D Dívida de crédito estruturado

XS0312396566 MSIMC 2007 1X E Dívida de crédito estruturado

XS0315365618 WODST VI X D Dívida de crédito estruturado

XS0330048934 EUROC VIII-X E DEZ/20 Dívida de crédito estruturado

XS0331157684 HARBM 10X A4 Dívida de crédito estruturado

XS0331162254 HARBM 10X B2 Dívida de crédito estruturado

XS0331561463 JUBIL VIII-X E Dívida de crédito estruturado

XS0334001285 CLAV 2007-1X IV Dívida de crédito estruturado

XS0313000373 AMCFO 2007 1X JRE SIV de crédito

KYG0337A2030 AMMC EQUITY SIV de crédito

n.d. CENTAURI CORPORATION PERP SIV de crédito

n.d. DORADA CORPORATION SER 1 B SHARES SIV de crédito

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito

n.d. SEDNA FINANCE CORPORATION NOTE SIV de crédito

n.d. APOLLO INVESTMENT EUROPE LIMITED SIV de crédito
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a) Em regra, a Entidade Gestora participará nas Assembleias Gerais das socie-

dades estabelecidas em Portugal e nas quais a participação dos Fundos sob 
gestão seja igual ou superior a 2%. 

b) Sem prejuízo do estipulado na alínea anterior, a Entidade Gestora participará 
especialmente em Assembleias Gerais de cujas Ordens de Trabalhos constem 
pontos sobre aprovação dos documentos de prestação de contas, distribuição 
de dividendos, alteração dos estatutos, composição dos órgãos sociais, au-
mento e redução de capital; aquisição ou alienação de acções próprias, políti-
cas de remuneração e indemnização, aquisição, fusão, cisão e transformação 
da sociedade e adopção, alteração ou eliminação de medidas defensivas, tran-
sacções com partes relacionadas e outros assuntos para os quais a lei exija 
maioria qualificada. 

c) A representação em Assembleias Gerais será efectuada nos termos gerais de 
direito. Como representante da Entidade Gestora, será, em regra, nomeado 
um membro do Conselho de Administração ou um trabalhador da sociedade 
ou de qualquer sociedade que com ela se encontre em relação de Grupo. O 
representante da Entidade Gestora encontrar-se-á vinculado às instruções es-
critas, emitidas por esta. 

d) Em princípio e para efeitos de uma gestão no exclusivo interesse do Fundo, o 
direito de voto da Entidade Gestora não será exercido no sentido de apoiar a 
inclusão ou manutenção de cláusulas estatutárias de intransmissibilidade, 
cláusulas limitativas do direito de voto ou outras susceptíveis de impedir o 
êxito de ofertas públicas de aquisição. 

e) A adopção de procedimento distinto, quanto à participação da Entidade Ges-
tora nas Assembleias Gerais em matéria de exercício de direitos de voto ine-
rentes às acções detidas pelo Fundo, é considerada extraordinária, sendo de-
vidamente fundamentada em acta. 

 

5. COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELO FUNDO  

 

5.1. COMISSÃO DE GESTÃO  
 

A Entidade Gestora cobrará uma comissão anual de gestão de 0,08% (taxa 

nominal). Esta comissão é calculada mensalmente, no final de cada mês, e 

cobrada mensal e postecipadamente, a contar da data de constituição do Fundo, 

no 3.º dia útil do mês seguinte, sobre o valor líquido do Fundo, com o objectivo 

de cobrir todas as despesas de gestão. 

 

5.2. COMISSÃO DE DEPÓSITO  
 

O Depositário cobrará uma comissão anual de depósito de 0,10% (taxa nominal). 

Esta comissão é cobrada trimestral e postecipadamente, a contar da data de 

constituição do Fundo, no 3.º dia útil do mês seguinte ao do respectivo trimestre, 

e calculada mensalmente, no final de cada mês, sobre o valor líquido do Fundo.  
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5.3. OUTROS ENCARGOS  
 

Serão suportados directamente pelo Fundo os respectivos encargos de gestão e de 

depósito, bem como todos os encargos legais e fiscais que lhe sejam imputáveis, 

incluindo os montantes devidos a título de taxa de supervisão da CMVM (0.003% por 

mês, não podendo exceder os €20.000,00), os custos emergentes das auditorias 

exigidas pela legislação em vigor e os relacionados com a eventual admissão à 

negociação das unidades de participação.  

 

A Entidade Comercializadora não receberá qualquer remuneração do Fundo pelo 

serviço de colocação das unidades de participação do Fundo. 

 

Esclarece-se que caberá ao Cliente suportar a eventual comissão de registo e 

depósito a cobrar pelo intermediário financeiro que o Cliente indicar para 

custódia das suas unidades de participação. 

 

6. RECEITAS DO FUNDO  

 
Reverterão integralmente para o património do Fundo as quantias que possam vir 

a ser recebidas pela Entidade Gestora em resultado das transacções realizadas por 

conta do Fundo.  

 
 
7. POLÍTICA DE RENDIMENTOS  
 

No âmbito da sua política de rendimentos, o Fundo propõe-se efectuar 

distribuições periódicas, conforme se descreve na secção “Política de 

Investimento do Fundo” supra.  
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III – UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES 

DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

  

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1. DEFINIÇÃO  

 

O Fundo é um organismo de investimento colectivo e constitui um património 

autónomo, pertencente a uma pluralidade de pessoas singulares ou colectivas 

designadas por participantes, não respondendo, em caso algum, pelas dívidas dos 

participantes, da Entidade Gestora, do Depositário, da Entidade 

Comercializadora ou de outros organismos de investimento colectivo. 

  

O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, 

designadas por unidades de participação.  

 

1.2. FORMA DE REPRESENTAÇÃO  

 

As unidades de participação adoptam a forma escritural e, para efeitos de 

subscrição e de resgate, são fraccionadas até à quarta casa decimal.  

 

2. VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. VALOR INICIAL PARA EFEITOS DE SUBSCRIÇÃO 

 

O valor da unidade de participação para efeitos da sua constituição é de €1.  

 

2.2. VALOR PARA EFEITOS DE REEMBOLSO  

 

O valor de reembolso corresponderá ao valor de liquidação de cada unidade de 

participação.  

 

2.3.  VALOR PÓS-AMORTIZAÇÃO  

 

As amortizações parciais do valor da unidade de participação realizadas, nos 

termos do presente Regulamento de Gestão, correspondem a uma redução de 

capital do Fundo, reflectida na redenominação do valor inicial da unidade de 

participação nos termos a seguir indicados: 
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DATA VALOR DA AMORTIZAÇÃO 

PARCIAL POR UNIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO 

VALOR BASE DA UNIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO APÓS 

AMORTIZAÇÃO 

05.Ago.10 0,0200 € 0,9800 € 

07.Jul.11 0,0121 € 0,9679 € 

10.Out.11 0,0172 € 0,9507 € 

06.Jan.12 0,0234 € 0,9273 € 

06.Jul.12 0,0106 € 0,9167 € 

05.Abr.13 0,0199 € 0,8968 € 

05.Jul.13 0,0870€ 0,8098€ 

07.Out.13 0,0130€ 0,7968€ 

07.Abr.14 0,0925€ 0,7043€ 

 
3. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO  
 

3.1. PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO  
 

As unidades de participação serão subscritas pelo SIV Único. 

 

O período de aceitação pelos Clientes da troca das loan notes pelas unidades de 

participação decorre entre o 9.º dia útil após a data de aprovação de constituição do 

Fundo pela CMVM até ao final da 3.ª semana seguinte, ou seja, entre 12 de Fevereiro 

de 2010 e 19 de Março de 2010, ocorrendo a subscrição pelo SIV Único no 5.º dia útil 

seguinte à verificação da cláusula de sucesso, ou seja, no dia 29 de Março de 2010, e a 

liquidação no dia útil seguinte a essa subscrição, ou seja,  em 30 de Março de 2010. 

 

A subscrição das unidades de participação, bem como a troca das loan notes pelas 

unidades de participação será efectuada nas instalações do BPP, designadamente 

na Rua Mouzinho da Silveira, 12, em Lisboa, e na Avenida Montevideu, 66-80, no 

Porto. 

 
3.2. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO  
 

O Fundo só se constituirá caso: (i) o montante do capital investido pelos Clientes 

que aceitem a troca das loan notes pelas unidades de participação corresponda a, 

pelo menos, 50% do montante total do capital investido por todos os Clientes 

(aderentes e não aderentes) ao abrigo dos contratos RA; ou (ii) o número de 

Clientes titulares dos contratos RA que aceitem a troca das loan notes pelas 

unidades de participação corresponda a, pelo menos 50% da totalidade dos 

titulares dos contratos RA tendo por referência a data de autorização do Fundo, 

considerando-se para este efeito todos os titulares registados nas contas nessa 
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data. A cláusula de sucesso será aferida no primeiro dia útil seguinte ao termo do 

período de aceitação, ou seja no dia 22 de Março de 2010.  

 

3.2.1 MÍNIMO DE SUBSCRIÇÃO  
 

O valor mínimo de subscrição é de uma unidade de participação. A subscrição 

pelo SIV Único e o respectivo valor resultam das características especiais do Fun-

do, conforme se detalha em “Características Especiais do Fundo”  supra.  

 

3.2.2. COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO  

 

Não existe comissão de subscrição.  

 

3.2.3. DATA DA SUBSCRIÇÃO EFECTIVA  

 

A subscrição efectiva terá lugar no dia útil seguinte à subscrição pelo SIV Único, 

ou seja, em 30 de Março de 2010, data em que o respectivo preço de subscrição é 

integralmente pago através da transmissão dos Activos Subjacentes e Passivos 

Subjacentes (entradas em espécie) detidos actualmente pelo SIV.  

 

4. CONDIÇÕES DE REEMBOLSO  

 

4.1. COMISSÃO DE REEMBOLSO  

 

Não existe comissão de reembolso.  

 

4.2. DATA DO REEMBOLSO EFECTIVO  

 

O reembolso das unidades de participação do Fundo terá lugar no 5.º dia útil 

seguinte à data da sua liquidação. 

 

5. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO  

 

À data da constituição do Fundo não será solicitada a admissão à negociação das 

unidades de participação. Contudo, no prazo de três meses após a data de 

transmissão das unidades de participação do SIV para os Clientes aderentes, a 

Entidade Gestora solicitará a admissão à negociação das unidades de participação 

do Fundo (não havendo garantia que tal ocorra), sem necessidade de deliberação 

prévia da Assembleia de Participantes.  
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6. CONDIÇÕES DE TRANSMISSÃO DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Não existem restrições à livre transmissibilidade das unidades de participação do 

Fundo, sendo que o preço será o que for estabelecido entre vendedor e 

comprador. 

 

De modo a que seja efectuado o adequado registo dos participantes do Fundo, os 

vendedores e compradores deverão comunicar à Entidade Gestora a transmissão 

realizada. 
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 IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 

 

Os participantes têm direito, nomeadamente, a:  

 
a) Obter, antes da subscrição, o regulamento de gestão do Fundo, junto da 

Entidade Gestora, do Depositário ou da Entidade Comercializadora, sem 

qualquer encargo;  

b) Subscrever as unidades de participação nos termos da lei e das condições 

constantes do regulamento de gestão do Fundo;  

c) Receber os rendimentos, os valores resultantes das amortizações, resgates e 

do produto da liquidação do Fundo, nos termos do presente regulamento 

de gestão;  

d) Ser ressarcidos pela Entidade Gestora dos prejuízos sofridos, sempre que, 

em consequência de erros imputáveis àquela, ocorridos no processo de 

valorização do património do Fundo, no cálculo e divulgação do valor da 

unidade de participação, a diferença entre o valor que deveria ter sido 

apurado de acordo com as normas aplicáveis e o valor efectivamente 

utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior, em termos 

acumulados, a 0,5% do valor da unidade de participação, ou quando o 

prejuízo sofrido pelo participante seja superior a 5 Euros, sem prejuízo do 

exercício do direito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos 

gerais de direito;  

e) Ser convocados a participar e votar em Assembleia de Participantes, nos 

termos do presente Regulamento;  

f)  Consultar os documentos constitutivos do Fundo, bem como os 

documentos de prestação de contas, que serão enviados sem encargos aos 

participantes que o requeiram; 

g) Ser informados individualmente dos seguintes factos (sem prejuízo de 

serem matérias de deliberação obrigatória pela Assembleia de Participantes, 

nas quais os participantes podem, contudo, não estar presentes): 

 Aumento das comissões que constituem encargo do Fundo ou dos 

Participantes; 

 Alteração da política de investimento; 

 Emissão de novas unidades de participação para subscrição e 

respectivas condições; 

 Prorrogação da duração do Fundo ou a passagem a duração 

indeterminada; 
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 Fusão com outro ou outros fundos; 

 Substituição da Entidade Gestora; 

 Liquidação do Fundo quando se pretenda que a liquidação ocorra antes 

do termo da duração inicialmente prevista. 

 

A Assembleia de Participantes reunirá no final do período inicial da vida do Fundo, 

ou das suas eventuais prorrogações e, ainda, sempre que convocada pela Entidade 

Gestora, nos termos da lei e do presente regulamento de gestão. 

 
A convocação da Assembleia de Participantes será efectuada pela Entidade Gestora 

através da publicação da convocatória num jornal diário de grande circulação, com 

uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data da sua realização. 

 

Todos os participantes terão direito a participar e votar na Assembleia de 

Participantes, correspondendo um voto a cada unidade de participação. 

 

A Assembleia de Participantes pode deliberar, em primeira convocação, desde 

que estejam presentes ou representados na Assembleia, participantes que 

detenham pelo menos 1/3 das unidades de participação do Fundo. Em segunda 

convocação, a Assembleia de Participantes pode deliberar seja qual for o número 

de participantes presentes ou representados. 

 

As deliberações são aprovadas pela maioria simples dos votos dos participantes 

presentes ou representados na Assembleia, excepto para a liquidação antecipada 

do Fundo, em que se exige uma maioria de 75% dos votos dos participantes 

presentes ou representados nessa Assembleia.  

 

É da competência da Assembleia de Participantes deliberar sobre as seguintes 

matérias: 

 Aumento das comissões que constituem encargo do Fundo ou dos 

Participantes; 

 Alteração da política e limites de investimento; 

 Emissão de novas unidades de participação para subscrição e respectivas 

condições; 

 Prorrogação da duração do Fundo ou a passagem a duração indeterminada. 

 Fusão com outro ou outros fundos; 

 Substituição da Entidade Gestora; 

 Liquidação do Fundo quando se pretenda que a liquidação ocorra antes do 

termo da duração inicialmente prevista; 

 Aumento do capital do Fundo. 
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O Regulamento de Gestão só poderá ser alterado por iniciativa da Entidade 

Gestora, sendo que, contudo, para as matérias elencadas no parágrafo anterior, 

será necessária a deliberação favorável da Assembleia de Participantes. 

 

No caso de vir a ser deliberada a prorrogação do Fundo, os participantes que 

tenham votado em sentido contrário poderão solicitar o resgate das unidades de 

participação de que sejam titulares. 

 

A subscrição pelo SIV Único e a aquisição subsequente pelos Clientes de 

unidades de participação implica a aceitação do presente regulamento de gestão, 

obrigando-se os participantes a respeitar o mesmo. A constituição do Fundo 

confere à Entidade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de 

administração do Fundo.  



 

 

 

 

56 

V – DURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 

  

 

O Fundo é constituído por um período de quatro anos, a contar da data da sua 

constituição, ou seja, 30 de Março de 2010. 

 

Em Assembleia de Participantes realizada em 15 de Outubro de 2013 foi 

deliberada a prorrogação do Fundo pelo período de dois anos. 

 

A duração do Fundo poderá ser prorrogada, uma ou mais vezes, por período não 

superior ao inicial, mediante deliberação da Assembleia de Participantes, não 

podendo a sua duração total exceder, em qualquer caso, os dez anos, após a data da 

sua constituição. Esta Assembleia de Participantes deverá ser convocada pela 

Entidade Gestora, de modo a que a mesma se realize durante o sexto mês antes 

de findar o período de duração do Fundo. Havendo a aprovação da deliberação 

de prorrogação da duração do Fundo, os participantes que tenham votado contra a 

prorrogação têm o direito de solicitar o resgate das suas unidades de participação até 

ao décimo dia útil após a data da realização da referida Assembleia de 

Participantes, através de comunicação escrita dirigida à Entidade Gestora. O 

pagamento dos valores de resgate aos participantes que tenham exercido esse 

direito deverá ser efectuado no 5.º dia útil seguinte à data em que findaria o 

período de duração do Fundo, caso o mesmo não tivesse sido prorrogado.     

 

Poderá haver lugar a liquidação antecipada do Fundo, dependendo esta de iniciativa 

da Entidade Gestora e deliberação favorável da Assembleia de Participantes tomada 

por maioria qualificada de 75% dos votos dos participantes presentes ou 

representados nessa Assembleia. 

 

Assim, e sem prejuízo dos casos de dissolução expressamente previstos na lei, 

nomeadamente a revogação da autorização de constituição do Fundo pela CMVM, 

a dissolução do Fundo ocorre (i) na data da sua liquidação antecipada, (ii) no 

final do período de quatro anos de duração inicial, (iii) no termo da prorrogação 

da sua duração inicial ou prorrogada, ou (iv) no final de dez anos após a data da 

sua constituição, competindo, em qualquer dos casos, à Entidade Gestora 

proceder à liquidação do património do Fundo. A Entidade Gestora, enquanto 

liquidatária, responde pelos prejuízos causados aos participantes em 

consequência de erros e irregularidades no processo de liquidação que lhe sejam 

imputáveis. 
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O facto que origina a liquidação, o início do processo de liquidação, bem como o 

prazo previsto para a respectiva conclusão do processo, serão objecto de 

comunicação à CMVM e a cada um dos participantes do Fundo, sendo ainda 

objecto de publicação no sistema de difusão de informação da CMVM (endereço 

da CMVM na Internet: http://www.cmvm.pt).  

 

Decidida a liquidação do Fundo, a Entidade Gestora realizará o activo, pagará o pas-

sivo e distribuirá aos participantes, por meio do Depositário, o produto da liquida-

ção, na proporção das unidades de participação detidas. O valor final de liquidação 

por unidade de participação é objecto de parecer favorável do Auditor do Fundo. 

 

A alienação de activos não cotados no âmbito do processo de liquidação não pode ser 

efectuada com base em avaliação realizada há mais de 45 dias. O valor de venda, 

imediata ou não, poderá não corresponder ao valor resultante da avaliação. 

 

Critérios de Alienação de Activos em caso de resgates na sequência de 

deliberação de prorrogação da duração do Fundo 

 

Caso seja aprovada, pela Assembleia de Participantes, uma prorrogação da 

duração do Fundo, os participantes que tenham votado contra essa deliberação 

têm, de acordo com o presente Regulamento de Gestão do Fundo, o direito de 

solicitar o resgate das suas unidades de participação.  

 

Para que o potencial de retorno ou perfil de risco do Fundo não seja alterado 

substancialmente no seguimento de alienações de activos, que se revelem 

necessárias para fazer face aos referidos resgates, estas alienações, mesmo quando 

feitas a preço inferior ao valor original de compra dos activos, deverão respeitar 

os seguintes critérios: 

• Num primeiro nível, os segmentos de dívida emitida por instituições 

financeiras, de crédito estruturado (ou dívida colaterizada por activos), de 

acções e de fundos deverão manter, dentro das possibilidades, as mesmas 

ponderações no Fundo que registavam inicialmente; 

• Num segundo nível, nos segmentos de dívida definidos na alínea anterior 

(dívida emitida por instituições financeiras e crédito estruturado), dever-se-

á promover que os 3 portfólios de títulos cujos preços se situam abaixo de 

50%, entre 50% e 80% e acima de 80% mantenham dentro das possibilidades 

ponderações similares às iniciais. 

 

Considera-se que as ponderações iniciais dizem respeito à carteira do Fundo no 

final do mês anterior ao início das vendas no âmbito deste processo. O 
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cumprimento deste critério estará condicionado à liquidez ou divisibilidade dos 

títulos que compõem a carteira do Fundo. 

 

O pagamento aos participantes do valor de reembolso da unidade de participação 

será efectuado no 5.º dia útil seguinte à data em que findaria o período de 

duração do Fundo, caso o mesmo não tivesse sido prorrogado. 
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VI – REGIME FISCAL 

 

1. Fundo 

 

1.1 IRC 

 

Os rendimentos obtidos pelo Fundo em território português, que não sejam quali-

ficados como mais-valias, são tributados por retenção na fonte, como se de uma 

pessoa singular se tratasse, ou autonomamente, às mesmas taxas, caso tal reten-

ção, sendo devida, não tenha sido efectuada. São abrangidos por este regime, de-

signadamente, os juros de obrigações e de depósitos bancários, bem como os di-

videndos, os quais, sendo obtidos pelo Fundo em território português, são tribu-

tados a uma taxa de 28%.  

 

Os rendimentos obtidos pelo Fundo sobre os quais não seja devida retenção na 

fonte em sede de IRS, são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

 

Os rendimentos obtidos pelo Fundo fora do território português, que não sejam 

considerados mais-valias, são tributados autonomamente à taxa de 20%, tratando-

se de rendimentos de títulos de dívida, de rendimentos provenientes de fundos 

de investimento e de dividendos; quanto aos demais tipos de rendimentos obti-

dos pelo Fundo fora do território português, são tributados autonomamente à 

taxa de 25%. 

 

As mais-valias obtidas pelo Fundo, seja no território português ou no estrangeiro, 

são tributadas como se de uma pessoa singular se tratasse, efectuando-se a tribu-

tação autonomamente à taxa de 25% sobre a diferença positiva entre as mais-

valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  

 

Aos rendimentos obtidos fora do território português por Fundos de Investimen-

to constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional poderá ser aplicado 

o mecanismo de crédito de imposto por dupla tributação internacional, nos ter-

mos do qual, ao imposto devido pelo Fundo deduz-se a menor das seguintes im-

portâncias: 

 

 o imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em rela-

ção aos rendimentos em causa; 

 o imposto que seria devido pelo Fundo se aqueles rendimentos tivessem 

sido obtidos em Portugal. 
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Se existir uma convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e o país 

de origem dos rendimentos, que não exclua a sua aplicação a Fundos de Investi-

mento, a dedução, a título de crédito de imposto, não pode ultrapassar o imposto 

que seria pago nesse país nos termos previstos na convenção. 

 

Sendo obtidos rendimentos de diversos países, a dedução deve ser calculada se-

paradamente para cada tipo de rendimento procedente de cada país. 

 

Os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, 

para efeitos de tributação, pelas respectivas importâncias líquidas dos impostos 

sobre o rendimento pago no estrangeiro. 

 

2. Participante 

 

2.1 IRS e IRC 

 

2.1.1 Residente 

 

Pessoas singulares 

 

Os titulares de unidades de participação residentes em Portugal que sejam sujei-

tos passivos de IRS e detenham tais unidades de participação fora do âmbito de 

uma actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS relativamente 

aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, podendo, no en-

tanto, optar pelo englobamento desses rendimentos, caso em que o imposto pago 

pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte, seja por tributação autó-

noma, será dedutível à colecta de IRS dos titulares das unidades de participação, 

ou reembolsado, em caso de inexistência ou insuficiência de colecta.  

 

Os sujeitos passivos de IRS residentes em Portugal que detenham as unidades de 

participação no âmbito da sua actividade comercial, industrial ou agrícola são 

tributados em IRS quanto aos rendimentos respeitantes a essas unidades de part i-

cipação, os quais, apesar de não sujeitos a retenção na fonte, constituem um pro-

veito a ser incluído no apuramento do resultado tributável imputável a tal activi-

dade. O imposto pago pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte seja 

por tributação autónoma, é dedutível à colecta de IRS dos titulares das unidades 

de participação, ou reembolsado, em caso de inexistência ou insuficiência de co-

lecta. 
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Não incide qualquer tributação quando os valores pagos aos titulares das unida-

des de participação correspondem a mero reembolso do capital investido.  

 

Caso o fundo de investimento obtenha dividendos de sociedades residentes em 

Portugal ou noutros Estados membro da UE e tais sociedades sejam elegíveis no 

âmbito da Directiva 2011/96/EU, de 30 de Novembro (Directiva Mães/Filhas), os 

rendimentos respeitantes às unidades de participação, na parcela correspondente 

a tais dividendos, apenas são englobados (caso se opte pelo englobamento ou este 

seja obrigatório) em 50% do seu valor.  

 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da transmissão onero-

sa de unidades de participação, apurado durante o ano por sujeitos passivos de 

IRS residentes em Portugal, é tributado em IRS à taxa especial de 28% (ou 22,4%, 

caso se trate de sujeito passivo residente na Região Autónoma dos Açores), sem 

prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento. 

 

As mais e menos-valias apuradas na transmissão onerosa das unidades de parti-

cipação, caso as mesmas sejam detidas no âmbito de actividade comercial, indus-

trial ou agrícola, contribuem para o cômputo do rendimento empresarial e profis-

sional, sendo tributadas de acordo com as regras previstas no Código do IRS pre-

vistas para os rendimentos da Categoria B. 

 

Pessoas colectivas  

 

Os titulares de unidades de participação residentes em Portugal que sejam sujei-

tos passivos de IRC, assim como os estabelecimentos estáveis localizados no terri-

tório português de entidades não residentes em Portugal, são tributados em IRC 

quanto aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação os quais, 

apesar de não sujeitos a retenção na fonte, constituem um proveito a ser incluído 

no apuramento do respectivo resultado tributável de IRC, que, por sua vez, é tr i-

butado à taxa geral de 23% (ou 18,40%, caso se trate de sujeito passivo residente 

na Região Autónoma dos Açores).  

 

O imposto pago pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte, seja por 

tributação autónoma, é dedutível à colecta de IRC dos titulares das unidades de 

participação, ou reembolsado, em caso de inexistência ou insuficiência de colecta.  

 

Não incide qualquer tributação quando os valores pagos aos titulares das unida-

des de participação correspondem a mero reembolso do capital investido.  
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Caso o fundo de investimento obtenha dividendos de sociedades residentes em 

Portugal ou noutros Estados membro da UE e tais sociedades sejam elegíveis para 

a Directiva da Directiva 2011/96/EU, de 30 de Novembro (Directiva 

Mães/Filhas), os rendimentos respeitantes às unidades de participação, na parce-

la correspondente a tais dividendos, apenas são tributados em 50% do seu valor.  

 

O saldo positivo entre as mais e menos-valias resultante da transmissão onerosa 

de unidades de participação, apurado durante o ano por sujeitos passivos de IRC 

residentes em território português, concorre para a formação do seu lucro tribu-

tável, em sede de IRC. 

 

A aquisição gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário, 

por pessoas colectivas residentes em Portugal ou por estabelecimentos estáveis 

aqui situados, é tributada em IRC, enquanto incremento patrimonial positivo, 

sendo, assim, de incluir no apuramento do resultado tributável de IRC da entida-

de adquirente. 

 

2.1.2 Não residentes  

 

Pessoas singulares e colectivas  

 

Os titulares de unidades de participação residentes fora do território português (e 

que não disponham no território português de estabelecimento estável ao qual 

tais unidades de participação sejam imputáveis), quer se tratem de pessoas singu-

lares ou de entes colectivos, são isentos de tributação em Portugal relativamente 

aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, não podendo op-

tar pelo seu englobamento. 

 

As mais-valias realizadas pelo titular (pessoa singular ou colectiva) não residente 

sem estabelecimento estável em território português com a transmissão onerosa 

de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário nacionais es-

tão isentas de IRS e de IRC, excepto se: 

 

 O titular não residente estiver domiciliado numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela 

Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro (com a redacção à data em vigor); 

ou 

 Em caso de pessoa colectiva, for detida, directa ou indirectamente, em 

mais de 25% por entidades residentes. 
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Neste caso, o saldo anual positivo entre as mais e menos-valias é tributado à taxa 

especial de 28%, se o titular for pessoa singular, ou à taxa de 25%, se o mesmo for 

pessoa colectiva. 

 

A aquisição gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário, 

por pessoas colectivas residentes fora do território português e que não dispo-

nham neste território de estabelecimento estável a que seja imputável a referida 

aquisição, é tributada em IRC, enquanto incremento patrimonial positivo, a uma 

taxa de 25%. 

 

2.2 Imposto do Selo 

 

A aquisição gratuita por pessoas singulares ou colectivas residentes ou não resi-

dentes em território português de valores aplicados em fundos de investimento 

mobiliário não é sujeita a tributação em sede de Imposto do Selo. 

 


