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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (“Fundo”) foi autorizado nos termos da
Parte I da Lei do Luxemburgo de 20 de Dezembro de 2002, sobre os
organismos de investimento colectivo (“loi relative aux organismes de
placement collectif”, a “Lei do Luxemburgo” ou “Lei Luxemburguesa”), e
qualifica-se como um Organismo de Investimento Colectivo em Valores
Mobiliários (“OICVM”), nos termos da Directiva Comunitária 85/611 de
20 de Dezembro de 1985, na redacção em vigor, podendo, por isso, ser
oferecido para venda nos Estados-Membros da União Europeia (“UE”)
(estando sujeito a registo nos outros países que não sejam o Grão-
Ducado do Luxemburgo). Além disso, podem ser submetidos pedidos
para registo do Fundo noutros países. 

Não foram registadas quaisquer Acções (nem o serão) nos termos do
“United States Securities Act” de 1933 (“1933 Act”), conforme as
alterações que lhe foram introduzidas, ou nos termos da legislação
sobre títulos de qualquer estado ou subdivisão política dos Estados
Unidos de América ou qualquer dos seus territórios, possessões ou
outras áreas sujeitas à sua jurisdição, incluindo a Commonwealth de
Porto Rico (“Estados Unidos”). O Fundo não foi, nem será registado nos
termos do “United States Investment Company Act” de 1940, conforme
as alterações que lhe foram introduzidas ou nos termos de qualquer
outra lei federal dos Estados Unidos da América. Nestes termos e salvo
as excepções contidas infra, não serão comercializadas Acções junto
de quaisquer Pessoas dos Estados Unidos da América ou que, à data
da oferta ou venda das mesmas, se encontrem nos Estados Unidos da
América. Para efeitos do presente Prospecto entende-se serem
Pessoas dos Estados Unidos da América, nomeadamente, qualquer
pessoa (incluindo sociedades, organismos ou outras entidades) que
seja cidadã ou residente nos Estados Unidos ou constituído ou
organizado nos termos das leis dos Estados Unidos. Apenas os
membros do Conselho de Administração ou a Sociedade Gestora
poderão, discricionariamente, proceder à oferta de acções junto de
Pessoas dos Estados Unidos da América.

São igualmente aplicáveis determinadas restrições a qualquer
transferência subsequente de acções nos Estados Unidos ou para
qualquer Pessoa dos Estados Unidos da América (chama-se a atenção
dos investidores para as cláusulas de resgate compulsório descritas
infra em “Montantes Mínimos de Subscrição e de Detenção e
Elegibilidade de Acções” incluído em “As Acções – 1. Subscrição,
Resgate e Troca de Acções”). Caso se verifique que um Accionista é
uma Pessoas dos Estados Unidos da América, poderão ser-lhe aplicadas
as normas fiscais relativas a cobrança e declaração de impostos dos
Estados Unidos da América.

Se tem alguma dúvida relativamente à sua situação, deverá informar-se
junto do seu consultor financeiro ou junto de outro consultor
profissional.

As acções são distribuídas ou oferecidas com base na informação que
consta deste Prospecto e dos documentos neste referidos.

Os Administradores, cujos nomes se encontram indicados em “Conselho
de Administração”, tomaram todas as precauções razoáveis para
assegurar que a informação contida neste Prospecto está, no seu
entendimento e conhecimento, de acordo com os factos e não omite
qualquer informação materialmente relevante. Os Administradores
assumem a responsabilidade nessa medida.

Os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente o presente
Prospecto na íntegra e devem consultar os seus consultores legais,
fiscais e financeiros relativamente (i) aos requisitos legais e
regulamentares dos seus próprios países, para a subscrição, aquisição,
detenção, troca, resgate ou alienação de Acções; (ii) a quaisquer
restrições cambiais a que estejam sujeitos nos seus próprios países
relativamente à subscrição, aquisição, detenção, troca, resgate ou
alienação de Acções; (iii) às consequências legais, fiscais, financeiras ou
outras, pela subscrição, aquisição, detenção, troca, resgate ou alienação

de Acções; e (iv) quaisquer outras consequências decorrentes dessas
actividades.

A distribuição deste Prospecto e documentos complementares, e a
oferta de Acções pode ser restringida em certas jurisdições; as pessoas
que tomem contacto com este Prospecto deverão informar-se acerca
dessas restrições e cumpri-las. Este Prospecto não consubstancia uma
oferta por alguém em qualquer jurisdição em que tal oferta seja ilícita
ou não seja autorizada, nem consubstancia uma oferta para alguém a
quem seja ilícito fazer tal oferta.

Os investidores devem notar que nem todas as protecções conferidas
pelo seu ordenamento jurídico serão aplicáveis e poderá não existir
qualquer direito a indemnização, ainda que esteja previsto no regime
legal em causa.

A distribuição do presente Prospecto, em determinadas jurisdições,
pode exigir que este seja traduzido para uma língua apropriada. Caso se
verifiquem quaisquer inconsistências ou ambiguidades relativamente ao
significado de qualquer palavra ou frase em qualquer tradução, deve
prevalecer sempre a versão inglesa, salvo quando tal for contrário à lei
local da jurisdição em questão.

Toda e qualquer informação ou declaração, prestada por qualquer
pessoa, que não esteja aqui contida, nem esteja contida em qualquer
outro documento colocado à disposição para consulta pelo público
deverá ser considerada como não autorizada e não deve, em
conformidade, ser tida em consideração. A entrega do presente
Prospecto, bem como a oferta, emissão ou venda de Acções do Fundo,
não constitui, em circunstância alguma, declaração de que a informação
prestada neste Prospecto se mantém correcta em qualquer momento
subsequente à presente data.

Determinadas Acções do Fundo estão, ou estarão aquando da
respectiva emissão, cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo,
conforme mais detalhadamente descrito a seguir neste Prospecto.

O relatório anual mais recente e o último relatório semestral, caso
tenha sido publicado após aquele, constituem parte integrante do
presente Prospecto. Estes documentos e o(s) Prospecto(s)
Simplificado(s) publicado(s) pelo Fundo encontram-se disponíveis na
sede social do Fundo e nos seus agentes de venda locais, que se
encontram elencados no Anexo I – Informação para os Investidores de
Alguns Países.

A Sociedade Gestora ou a JPMorgan Chase & Co. poderão utilizar meios
de gravação fonográfica de conversas telefónicas, nomeadamente, de
ordens ou instruções de transacção. A(s) contraparte(s) que transmitam
ordens ou instruções por via telefónica consentirão a gravação das
respectivas conversas telefónicas entre tal contraparte e a Sociedade
Gestora e/ou a JPMorgan Chase & Co., bem como a utilização das ditas
gravações por qualquer destas entidades em processos judiciais e
sempre que entendam adequado.

A Sociedade Gestora não divulgará qualquer informação confidencial
relativa ao investidor, a não ser que tal seja requerido por lei ou
regulamento. O investidor aceita que os dados pessoais contidos no
boletim de subscrição (application form) e decorrentes da relação de
negócios estabelecida com a Sociedade Gestora sejam arquivados,
alterados ou utilizados de qualquer outro modo pela Sociedade Gestora
ou pelo JPMorgan Chase & Co. para efeitos de administração e
desenvolvimento da relação de negócios com o investidor. Para este
fim, os dados podem ser transmitidos ao JPMorgan Chase & Co., aos
consultores financeiros que trabalhem com a Sociedade Gestora, bem
como a outras sociedades nomeadas para auxiliar a relação de
negócios (por exemplo, centros de processamento exterior,
correspondentes ou agentes pagadores).



Índice 1

Índice

Principais Características e Definições 4

Conselho de Administração 8

Gestão e Administração 8

Políticas de Investimento 9
1. Política de Investimento Específica de cada Sub-Fundo 9
2. Empréstimo de Valores Mobiliários 9
3. Pooling 9
4. Ponderação de Investimento 9

As Acções 11
1. Subscrição, Resgate e Troca de Acções 11

Montantes Mínimos de Subscrição e de Detenção e Elegibilidade de Acções 12
(a) Subscrição de Acções 13
(b) Resgate de Acções 14
(c) Troca de Acções 14

2. Cotação de Acções 15
3. Transmissão de Acções 15
4. Restrições às subscrições e às trocas em determinados Sub-Fundos 15

Informação Geral 16
1. Organização 16
2. Assembleias 16
3. Relatórios e Contas 16
4. Afectação de activos e passivos entre os Sub-Fundos 16
5. Pooling 17
6. Determinação do Valor Patrimonial Líquido das Acções 17
7. Cálculo de Preços de Venda e de Oferta 18
8. Suspensão Temporária de Emissões, Resgates e Trocas 18
9. Liquidação do Fundo 19
10. Fusão ou Liquidação de Sub-Fundos 19
11. Conflitos de Interesses 19
12. Contratos Principais 20
13. Documentos 20

Política de Dividendos 21

Gestão e Administração 23
1. Conselho de Administração 23
2. Sociedade Gestora e Agente Domiciliário 23
3. Gestores de Investimento 24
4. Banco Depositário, Agente Empresarial e Agente Administrativo 24
5. Acordos de Partilha de Comissões 24
6. Acordos de Corretagem 24

Encargos de Gestão e do Fundo 25
1. Explicação das Estruturas de Encargos 25
2. Comissão Anual de Gestão e Consultoria 25
3. Despesas Operacionais e Administrativas 25
4. Comissões de Transacção 26
5. Despesas Extraordinárias 26
6. Comissões de Performance (Performance Fees) 26
7. Relatório de Comissões e Despesas 26



Tributação 27
1. O Fundo 27
2. Accionistas 27
3. Direito Comunitário 27

Anexo I – Informação para os Investidores em Alguns Países 29
1. Irlanda 29
2. Itália 29
3. Holanda 30
4. Espanha 30
5. Reino Unido 30

Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes 32
I. Instrumentos Financeiros Derivados 36
II. Técnicas e Instrumentos Financeiros 39

Anexo III – Características dos Sub-Fundos 40
1. Classes de Acções 40
2. Processo de Gestão do Risco 41
3. Sub-Fundos de Acções 42
JPMorgan Investment Funds – JF Asia ex-Japan Fund 42
JPMorgan Investment Funds – Europe Recovery Fund 44
JPMorgan Investment Funds – Europe Select Equity Fund 46
JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund 48
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund 50
JPMorgan Investment Funds – Global Financials Fund 52
JPMorgan Investment Funds – Global Select 130/30 Fund 54
JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund 56
JPMorgan Investment Funds – Highbridge Statistical Market Neutral Fund 58
JPMorgan Investment Funds – Japan 50 Equity Fund 60
JPMorgan Investment Funds – Japan Behavioural Finance Equity Fund 62
JPMorgan Investment Funds – Japan Focus Fund 64
JPMorgan Investment Funds – Japan Select Equity Fund 66
JPMorgan Investment Funds – Japan Strategic Value Fund 68
JPMorgan Investment Funds – US Dividend Fund 70
JPMorgan Investment Funds – US Equity Fund 72
JPMorgan Investment Funds – US Market Neutral Fund 74
JPMorgan Investment Funds – US Select Equity Fund 76

4. Sub-Fundos de Retorno Total 78
JPMorgan Investment Funds – Global Total Return Fund 78

5. Sub-Fundos Mistos 80
JPMorgan Investment Funds – Blue and Green Fund 80
JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund (EUR) 82
JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund (USD) 84
JPMorgan Investment Funds – Global Capital Appreciation Fund 86
JPMorgan Investment Funds – Global Capital Preservation Fund (EUR) 88
JPMorgan Investment Funds – Global Capital Preservation Fund (USD) 90
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund 92

6. Sub-Fundos Convertíveis 94
JPMorgan Investment Funds – Global Convertibles Fund (USD) 94

2 Índice



Índice 3

7. Sub-Fundos de Obrigações 96
JPMorgan Investment Funds – Europe Bond Fund 96
JPMorgan Investment Funds – Global Bond Fund (EUR) 98
JPMorgan Investment Funds – Global Bond Fund (USD) 100
JPMorgan Investment Funds – Global Enhanced Bond Fund 102
JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund 104
JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund 106
JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund 108
JPMorgan Investment Funds – US Bond Fund 110

8. Sub-Fundos do Mercado Monetário 112
JPMorgan Investment Funds – Euro Liquid Market Fund 112

Anexo IV – Factores de Risco 114

Anexo V – Cálculo das Comissões de Performance (Performance Fees) 119
1. Cálculo da Comissão de Performance (Performance Fee) por aplicação de High Water Mark 119
2. Cálculo da Comissão de Performance por aplicação de um mecanismo de Claw Back 120



Principais Características e Definições
O sumário seguinte deve ser integralmente considerado com referência à informação mais detalhada incluía noutras partes deste
Prospecto.

Contrato de Sociedade O Contrato de Sociedade do Fundo, conforme as alterações que lhe forem introduzidas. 

Asset-backed securities (ABS) Asset Backed Securities (ABS) são valores mobiliários que conferem ao seu titular o direito de receber
pagamentos que estejam principalmente dependentes do fluxo de caixa resultante de um conjunto de
activos financeiros específico. 

Parâmetro de Referência/ O Parâmetro de Referência (Benchmark) tal como determinado, para cada Sub-Fundo, na secção 4 do 

Índice de Referência “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”, é um ponto de referência a partir do qual poderá ser aferida 

(Benchmark) a performance do Sub-Fundo, salvo determinação em contrário. O Parâmetro de Referência também pode
ser um guia para a capitalização de Mercado das empresas alvo subjacentes e, quando aplicável, este facto
será declarado na Política de Investimento do Sub-Fundo. O grau de correlação com o Parâmetro de
Referência pode variar de Sub-Fundo para Sub-Fundo, dependendo de factores como o perfil de risco, os
objectivos de investimento e as restrições ao investimento do Sub-Fundo bem como da concentração dos
constituintes do Parâmetro de Referência. Quando o parâmetro de referência de um Sub-Fundo faz parte da
política de investimento, isso é especificado no objectivo e na política de investimento do Sub-Fundo no
“Anexo III – Características dos Sub-Fundos” e o Sub-Fundo procurará ultrapassar a Performance desse
Parâmetro de Referência. Os Parâmetros de Referência utilizados no cálculo das comissões de performance
estão indicados sob cada Sub-Fundo no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos” e, quando a exposição
do Sub-Fundo ao risco cambial seja gerida por referência a um Parâmetro de Referência, este estará
indicado no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”. Quando apareça a expressão “Ainda não
determinado” no lugar do parâmetro de referência no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”, tal
significa que o Sub-Fundo ainda não foi lançado. 

A expressão “Total Return Net” ou “Retorno Total Líquido” é aplicada a um parâmetro de referência quando
o retorno é cotado líquido de imposto sobre os dividendos, a expressão “Total Return Gross” ou “Retorno
Total Bruto” ou “Retorno Total Ilíquido” é aplicada a um parâmetro de referência quando o retorno é cotado
ilíquido de imposto sobre os dividendos e a expressão “Price Index” ou “Índice de Preços”é aplicada quando
o retorno exclui rendimento de dividendos. 

Preços de Venda e de Oferta As Acções de cada Classe de Acções são emitidas ao Preço de Oferta dessa Classe de Acções, determinado
no Dia de Avaliação aplicável em conformidade com o disposto em “7. Cálculo de Preços de Venda e de
Oferta” incluído em “Informação geral”.

De acordo com as restrições especificadas no presente Prospecto, os Accionistas podem, em qualquer
momento, solicitar o resgate das suas acções ao Preço de Venda da respectiva Classe de Acções,
determinado na Data de Avaliação aplicável e em conformidade com o disposto em “7. Cálculo de Preços de
Venda e de Oferta” incluído em “Informação geral”.

Dia Útil Excepto quando de outro modo se encontre indicado no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”, um dia
da semana (ou seja, de Segunda-Feira a Sexta-Feira) que não seja Dia de Ano Novo, Segunda-Feira de
Páscoa, Dia de Natal, o dia anterior e o dia posterior ao Dia de Natal.

CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier – A entidade reguladora e supervisora do Fundo no
Luxemburgo.

Banco depositário Os activos do Fundo estão detidos sob a custódia ou controlo do J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Base de Transacção Forward pricing (um preço forward (forward price) é o preço calculado no ponto de avaliação (valuation
point) subsequente à hora limite de transacção do Fundo (cut off time).

Administradores O Conselho de Administração do Fundo (o “Conselho”, os “Administradores” ou o “Conselho de
Administração”).

Distribuidor A pessoa ou entidade devidamente nomeada, periodicamente, pela Sociedade Gestora para distribuir ou
prepara a distribuição das Acções.

Dividendos Distribuição dos lucros líquidos atribuíveis a cada Classe de Acções do Fundo, tal como definidas no
Prospecto, infra, no capítulo “Política de Dividendos”.

Documentos do Fundo O Contrato de Sociedade, Prospecto, Prospecto(s) Simplificado(s), documentos suplementares e relatórios
financeiros.

Estado Elegível Qualquer Estado-Membro da UE, qualquer Estado-Membro da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (“OCDE”), e qualquer outro Estado que os Administradores considerem ser
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adequado, relativamente aos objectivos de investimento de cada Sub-Fundo. Na categoria de “Estados
Elegíveis”, incluem-se países localizados em África, nas Américas, na Ásia, na Oceânia e na Europa.

Estado-Membro da UE Um Estado-Membro da União Europeia.

EUR/Euro A moeda única oficial Europeia adoptada por um determinado número de Estados-Membros da UE,
participante na União Económica e Monetária (tal como definida na legislação da União Europeia).

FATF Financial Action Task Force (também conhecida por Groupe d’Action Financière Internationale “GAFI”). A
FATF tem 34 membros: 32 países e jurisdições (os 15 Estados-Membros da UE; a Argentina; a Austrália; o
Brasil; o Canadá; Hong Kong/China; a Islândia; o Japão; o México; a Nova Zelândia; a Noruega; a Federação
Russa, Singapura; a Suíça; a Turquia e os Estados Unidos da América); e duas organizações internacionais (a
Comissão Europeia e o Gulf Co-operation Council).

Ano de Exercício O ano de exercício do Fundo termina a 31 de Dezembro de cada ano.

Fundo O Fundo é uma sociedade de investimento constituída ao abrigo das leis do Luxemburgo como “société
anonyme” qualificada como “société d’investissement à capital variable” (“SICAV”). O Fundo é composto por
vários Sub-Fundos. Cada Sub-Fundo pode ter uma ou mais classes de Acções. O Fundo está autorizado ao
abrigo da Parte I da lei de 20 de Dezembro de 2002, relativa aos organismos de investimento colectivo (“Lei
do Luxemburgo” ou “Lei Luxemburguesa”) e, ao abrigo da Directiva n.º 611/85, de 20 de Dezembro de 1985,
na redacção em vigor, é qualificado como Organismo de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários.

GBP Libra Esterlina do Reino Unido.

Classe(s) de Acções Cobertas Sempre que uma Classe de Acções seja descrita como coberta ou hedged (uma “Classe de Acções
Hedged/Hedged Share Coberta” ou “Hedged Share Class”), a intenção será de cobrir o valor dos activos líquidos na Moeda de 
Class(es) Referência do Sub-Fundo pela Moeda de Referência da Classe de Acções Cobertas (“Hedged Share Class”),

ou de cobrir a exposição cambial de certos (não necessariamente todos) activos do Sub-Fundo relevante
pela Moeda de Referência da Classe de Acções Cobertas (“Hedged Share Class”).

O que se visa, geralmente, é proporcionar essa cobertura através da utilização de diversas técnicas,
incluindo a celebração de contratos forward sobre moeda Over the Counter (“OTC”) e acordos de swaps
cambiais. Nos casos em que a moeda subjacente não tenha liquidez ou esteja muito ligada a outra moeda,
poderá usar-se proxy hedging. 

Todos os custos e despesas decorrentes da afectação do processo de cobertura serão suportados, numa
base pro rata, por todas as Classes de Acções Cobertas (Hedged Share Class) denominadas na mesma
Moeda emitidas dentro do mesmo Sub-Fundo.

Os investidores deverão estar cientes de que qualquer processo de cobertura de divisas poderá não
fornecer uma cobertura exacta. Para além disso, não existe garantia de que o processo de cobertura venha
a ser totalmente bem sucedido. Os investidores nas Classes de Acções Cobertas (Hedged Share Class)
poderão sofrer exposição a outras moedas para além da moeda da Classe de Acções Cobertas (Hedged
Share Class).

Performance histórica/ A informação sobre o desempenho histórico (performance histórica) de cada Sub-Fundo está contida no 
Desempenho histórico Prospecto Simplificado do Sub-Fundo em questão, que está disponível junto da sede do Fundo.

Investidor(es) Institucional(is) Um investidor, de acordo com a definição do Artigo 129 da Lei do Luxemburgo de Dezembro de 2002, que,
actualmente, inclui companhias de seguros, fundos de pensões, instituições de crédito e outros profissionais
do sector financeiro, investindo ou por sua conta ou por conta dos seus clientes (que, de acordo com o
sentido desta definição, também são investidores) ou sob gestão discricionária, organismos de investimento
colectivo e sociedades com participações qualificadas. Informações adicionais sobre o Investidor
Institucional estão previstas na secção “1 Classes de Acções, a) Requisitos de Elegibilidade” do “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

Gestor de Investimento A Sociedade Gestora delegou funções de gestão e consultoria de investimento para cada Sub-Fundo em um
dos Gestores de Investimento enumerados infra no capítulo “Gestão e Administração” e conforme indicado
mais detalhadamente, em relação a cada Sub-Fundo, no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”

ISDA A International Swaps and Derivatives Association é a associação de comércio global, representante dos
participantes do sector de negociação privada de derivados. 

JPMorgan Chase & Co. A sociedade holding da Sociedade Gestora com sede no 270 Park Avenue, New York, N.Y. 10017-2070,
Estados Unidos de América, e ainda das sucursais e participadas detidas directa ou indirectamente, a nível
mundial.

JPY Iene Japonês.
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Estrutura Legal Sociedade aberta ao investimento com Sub-Fundos distintos, constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado
do Luxemburgo

LIBID (London Interbank Bid Rate). A Bid Rate que um banco está disposto a pagar para atrair depósitos de outro
banco no mercado interbancário de Londres.

LIBOR (London Interbank Offered Rate). A taxa de juro à qual uma banco recorre ao empréstimo de fundos, num
formato de mercado, de outros bancos do mercado interbancário de Londres. 

Cotação de Acções Na discricionariedade da Sociedade Gestora, as Classes de Acções dos Sub-Fundos (excluindo as Acções da
Classe X) podem ser cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo.

Sociedade Gestora A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. foi designada pelos Administradores do Fundo para prestar
serviços de gestão de investimento, administração e funções de comercialização do Fundo, com a faculdade
de delegar parte dessas funções a terceiros.

Investimento Mínimo Os níveis mínimos de investimento para os investimentos inicial subsequente estão especificados em
“Montantes Mínimos de Subscrição Inicial e Subsequente e Montantes Mínimos de Detenção” no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

Mortgage-backed Um valor mobiliário representando um interesse num agregado de mútuos garantidos por hipotecas. O 
security (MBS) pagamento de capital e o pagamento de juros das hipotecas subjacentes serão utilizados para efectuar o

pagamento de capital e o pagamento de juros do valor mobiliário.

Valor Patrimonial Líquido Relativamente a quaisquer Acções de qualquer Classe de Acções, o valor por Acção determinado de
por Acção acordo com as disposições aplicáveis do capítulo “ Determinação do Valor Patrimonial Líquido por Acção”,

tal como estabelecido no Capítulo “Informação Geral”.

Moeda de referência A moeda de referência de um Sub-Fundo (ou, caso seja aplicável, de uma Classe de Acções) que, todavia,
não tem, necessariamente, de corresponder à moeda em que os activos do Sub-Fundo, em dado momento,
estão investidos. Quando a moeda é utilizada na denominação do Sub-Fundo, tal referir-se-á, apenas, à
moeda de referência do Sub-Fundo, não indicando a valorização da moeda na carteira. As Classes de
Acções Individuais poderão ter denominações em moedas diversas, que denotem a moeda em que o Valor
Patrimonial Líquido é expresso. Estas diferem das Classes de Acções Cobertas (Hedged Share Classes)
descritas supra.

REITs (Trust de Investimento Um Trust de Investimento em Bens Imóveis ou REIT é uma entidade que se dedica a ser proprietária e, na 
em Bens Imóveis) maior parte dos casos, a gerir bens imóveis. Estes bens imóveis poderão incluir, entre outros, bens imóveis

dos sectores residencial (apartamentos), comercial (escritórios, centros comerciais) e industrial (fábricas,
armazéns). Alguns REITs podem ainda levar a cabo operações de financiamento de bens imóveis, bem como
outras actividades de desenvolvimento de bens imóveis. Um REIT closed-ended que cumpra o disposto no
artigo 2 do Grand Ducal Regulation de 8 de Fevereiro de 2008, cujas unidades de participação estejam
cotadas num Mercado Regulamentado, é classificado como valor mobiliário transmissível cotado em
Mercado Regulamentado, e, por isso, qualifica-se como um investimento elegível para OICVMs ao abrigo da
Lei Luxemburguesa. No entanto, o investimento em REITs open-ended e em REITs closed-ended que não
estejam cotados num Mercado Regulamentado está actualmente limitado a 10% dos activos líquidos de um
Sub-Fundo, nos termos da Lei Luxemburguesa (em conjunto com quaisquer outros investimentos realizados
em conformidade com as restrições ao investimento indicadas em 1) b) do “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”). A estrutura legal de um REIT, as respectivas restrições de investimento e os
regimes regulamentar e fiscal a que está sujeito irão variar dependendo da jurisdição na qual esteja
estabelecido.

Mercado regulamentado O mercado definido no número 14 do Artigo 4º do Parlamento Europeu e da Directiva comunitária n.º
2004/39/CE de 21 de Abril de 2004 em mercados de instrumentos financeiros bem como qualquer outro
mercado num Estado Elegível, que seja regulamentado, opere regularmente e seja reconhecido como
aberto ao público.

Considerações sobre o risco Tal como descrito mais detalhadamente infra no “Anexo IV – Factores de Risco”, os investidores deverão ter
em consideração o facto de o valor de um Investimento em Acções poder variar e o facto de o valor das
Acções subscritas por um investidor não ser garantido.

Acções As Acções de cada Sub-Fundo serão acções nominativas (registered form). Todas as acções devem estar
integralmente pagas e serão emitidas fracções até 3 casas decimais. As acções registadas serão emitidas e
confirmadas por uma nota (contract note) enviada ao investidor, após a emissão das acções. Não serão
emitidos certificados de acções. As acções poderão ainda ser detidas e transmitidas através de contas
abertas junto de sistemas de compensação.

Classe(s)/Classe(s) de Acções De acordo com o Contrato de Sociedade do Fundo, o Conselho de Administração pode decidir emitir, dentro
de cada Sub-Fundo, classes de Acções distintas (de ora em diante designadas por “Classe”/“Classe de
Acções” ou “Classes”/“Classes de Acções”, conforme aplicável) cujos activos serão investidos conjuntamente,
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podendo, contudo, ser aplicadas uma comissão inicial ou de resgate, uma estrutura de comissões, um
montante de subscrição mínimo ou uma política cambial ou de dividendos específica. Se, dentro de um Sub-
Fundo, forem emitidas Classes de Acções distintas, as características dessa Classe de Acções serão descritas
na correspondente secção do “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”.

Negociação de Acções As Acções estão disponíveis para subscrição, troca e resgate em cada Dia de Avaliação (excepto na Véspera
do Ano Novo) do Sub-Fundo ou Sub-Fundo em questão, de acordo com as restrições e com as comissões
estabelecidas na secção “As Acções”.

Accionista Um titular de Acções

Prospecto(s) Simplificado(s) De acordo com os requisitos da Lei do Luxemburgo e das circulares da CSSF que sejam aplicáveis, o Fundo
publica, para além do Prospecto, um Prospecto Simplificado para cada Sub-Fundo que contém a informação
exigida pelo Schéma C do Annexe I da Lei referida supra. O Prospecto Simplificado contém, entre outros
elementos, informação acerca da performance passada e dos resultados da carteira de cada Sub-Fundo,
que deverá ser actualizado anualmente.

Troca de Acções Conforme descrito de forma mais completa em “As Acções – (c) Troca de Acções”, infra, salvo indicação
específica em contrário na secção relevante do “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”, e sujeito ao
cumprimento de quaisquer condições (incluindo qualquer montante mínimo de subscrição) da Classe de
Acções para a qual a troca é para ser realizada, os Accionistas poderão, em qualquer momento, requerer a
troca das suas Acções por Acções de outra Classe de Acções existente do mesmo ou de outro Sub-Fundo, ou
por Acções de qualquer outro OICVM ou outros OICs geridos por um membro da JPMorgan Chase & Co.,
com base no Preço de Venda da Classe de Acções original e no valor patrimonial líquido da outra Classe de
Acções. Poderá ser aplicada uma comissão de conversão, conforme se encontra mais detalhadamente
descrito no capítulo “As Acções – (c) Troca de Acções” infra.

Sub-Fundo Uma carteira específica de activos e passivos dentro do Fundo, com o seu valor patrimonial líquido próprio
que são representados por um Classe ou Classes de Acções distintas, que se distinguem, principalmente,
pela suas políticas e objectivos de investimento e/ou pela moeda em que estão denominados. As
especificidades de cada Sub-Fundo estão descritas na Secção relevante do “Anexo III – Características dos
Sub-Fundos”. O Conselho poderá, a qualquer momento, decidir criar Sub-Fundos adicionais e, nesse caso, o
“Anexo III – Características dos Sub-Fundos” será actualizado.

TBAs (To-Be-Announced) Contrato forward incidindo sobre um conjunto genérico de valores mobiliários garantidos por hipotecas
(mortgage back-securities). Os agregados MBS específicos serão anunciados e alocados em momento prévio
à data de entrega.

OIC Um Organismo de Investimento Colectivo.

OICVM Um Organismo de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários, regido pela Directiva comunitária n.º
85/611/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, na redacção em vigor.

USD Dólares norte-americanos.

Dia de Avaliação O Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe de Acções é determinado em cada dia que seja dia de
avaliação para o Sub-Fundo em questão. Salvo disposição em contrário na respectiva secção do “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”, deve considerar-se como “Dia de Avaliação” um Dia Útil que não seja,
quanto aos investimentos de um Sub-Fundo, um dia no qual a bolsa ou mercado, em que uma parte
substancial dos investimentos do Sub-Fundo em causa seja negociada, estejam fechados. Quando as
negociações em qualquer dessas bolsas ou mercados estiverem restringidas ou suspensas, a Sociedade
Gestora pode, tendo em consideração as condições de mercado prevalecentes ou outros factores
relevantes, determinar se um Dia Útil é considerado como um Dia de Avaliação ou não. Os pedidos de
emissão, resgate, transmissão e troca de Acções de qualquer Classe de Acções serão aceites pelo Fundo no
Luxemburgo em qualquer Dia de Avaliação para o Sub-Fundo relevante. Em derrogação do acima referido,
na Véspera do Ano Novo, desde que tal dia não seja um Sábado ou um Domingo, o Valor Patrimonial
Líquido por Acção de cada Classe de Acções respeitantes a esse dia deve ser disponibilizado na sede social
do Fundo embora não sejam processadas nesse dia quaisquer negociações. Uma lista dos dias que não
serão Dias de Avaliação está disponível, mediante solicitação, junto da Sociedade Gestora.

Value at Risk (VaR) O Value at Risk (VaR) oferece uma medida da perda potencial que pode ocorrer num determinado intervalo
temporal em condições normais de mercado e a um determinado nível de confiança.

Todas as referências a horas feitas no presente Prospecto referem-se ao fuso horário do Grão-Ducado do Luxemburgo, salvo quando
indicado de modo diferente.

As palavras escritas no singular deverão, sempre que o contexto o permita, incluir a forma plural e vice-versa.
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Políticas de Investimento

1. Política de Investimento Específica de cada Sub-Fundo 
O Conselho de Administração determinou a política de
investimento e o objectivo de cada um dos Sub-Fundos, conforme
descrito no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos” deste
Prospecto. Não existem garantias de que o objectivo de
investimento previsto relativamente a qualquer Sub-Fundo seja
alcançado. A prossecução da política de investimento e do
objectivo de qualquer Sub-Fundo deve ser realizada em
conformidade com os limites e restrições estabelecidos no “Anexo
II – Restrições ao Investimento e Poderes”.

2. Empréstimo de Valores Mobiliários
Cada Sub-Fundo pode envolver-se em empréstimos de títulos
respeitando os limites e as restrições estabelecidos no capítulo
“Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes”.

Nos casos em que terceiros, incluindo os membros da JPMorgan
Chase & Co., organizem ou estruturem acordos de empréstimo de
títulos ou actuem como agentes relativamente a transacções de
empréstimo de títulos, o Fundo poderá repartir com esses
terceiros os rendimentos resultantes de transacções de
empréstimo de títulos, nos termos que, em cada momento, sejam
acordados entre o Fundo e esses terceiros. O Conselho de
Administração assegurará que os rendimentos resultantes de
acordos de empréstimo de títulos estão de acordo com a prática
usual de mercado e que o Fundo retém uma parcela adequada
desses rendimentos. Os rendimentos líquidos do Fundo resultantes
de transacções de empréstimo de títulos são indicados nos
relatórios anual e semestral publicados pelo Fundo.

3. Pooling
Sempre que as políticas de investimento dos Sub-Fundos o
permitam (e, bem assim, as leis e regulamentos aplicáveis), e para
o efeito de garantir uma gestão eficaz, o Conselho de
Administração, de acordo com o Contrato de Sociedade, pode
agrupar a gestão de parte ou da totalidade dos activos dos Sub-
Fundos em questão, de modo a que cada Sub-Fundo venha a
participar no grupo de activos relevante na proporção dos activos
com que haja contribuído. Para informação mais detalhada, é favor
consultar em “5. Pooling” na secção “Informação Geral”.

4. Ponderação de Investimento
Investir em mercados menos desenvolvidos ou emergentes
Os investidores devem ter em atenção que alguns Sub-Fundos
poderão investir em mercados menos desenvolvidos ou
emergentes, conforme descrito na respectiva secção do “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”. Estes mercados podem ser
voláteis e desprovidos de liquidez e os investimentos dos Sub-
Fundos nestes mercados podem ser considerados especulativos e
sujeitos a atrasos significativos nas compensações. O risco de
flutuações significativas no valor do activo líquido e de suspensão
dos resgates nesses Sub-Fundos pode ser superior ao dos Sub-
Fundos que investem nos principais mercados mundiais. Para mais,
poderá ainda existir um maior risco de instabilidade política,
económica, social e religiosa, bem como de mudanças adversas na
legislação e regulamentação dos mercados menos desenvolvidos

ou emergentes. Os activos dos Sub-Fundos que investem nesses
mercados, bem como os lucros derivados do Sub-Fundo, poderão
também ser negativamente afectados pelas flutuações das taxas
cambiais e pelos regulamentos de controlo cambiais e fiscais e,
consequentemente, o valor patrimonial líquido das Acções desses
Sub-Fundos poderá ser sujeito a uma grande volatilidade. Alguns
desses mercados podem não estar sujeitos a normas e práticas de
contabilidade, de auditoria e de relatórios financeiras semelhantes
às dos países mais desenvolvidos e os mercados de títulos desses
mercados poderão estar sujeitos a encerramento inesperado. Para
mais, poderá verificar-se um menor grau de supervisão
governamental, menor regulamentação jurídica e podem as leis e
os procedimentos fiscais estar menos definidos do que em países
com mercados de títulos mais desenvolvidos.  

Os investidores devem informar-se junto de um consultor
profissional quanto à conveniência em investir num Sub-Fundo e,
em particular, num Sub-Fundo que invista em mercados menos
desenvolvidos e emergentes. A subscrição de Sub-Fundos que
investem nestes mercados deve ser considerada apenas pelos
investidores bem informados, e em posição para suportar os riscos
daí decorrentes, devendo esses investimentos ser sempre
efectuados a longo prazo.

Investir em Acções
O investimento em acções pode oferecer um rendimento superior
ao investimento títulos de dívida de curto e longo prazo. No
entanto, os riscos associados aos investimentos em acções podem
também ser mais elevados, visto que a rendibilidade desses
investimentos depende de factores de difícil previsão. Estes
factores incluem a possibilidade de quebras repentinas ou
prolongadas dos mercados e riscos associados a cada uma das
empresas. O principal risco associado a qualquer carteira desta
natureza é o risco de quebra no valor dos investimentos que
detém. O valor destes títulos pode flutuar em resposta às
actividades de uma determinada empresa ou em resposta às
condições gerais do mercado e/ou às condições económicas. Em
termos históricos, os títulos desta natureza têm oferecido um
rendimento a longo prazo superior e têm implicado maiores riscos
a curto prazo que as outras opções de investimento.

Transacções em Moeda Estrangeira
Os Sub-Fundos podem comprar e vender títulos e receber juros e
dividendos em moedas que não sejam a moeda em que as acções
do Sub-Fundo relevante estão denominadas, podendo esses Sub-
Fundos realizar, esporadicamente, transacções em moeda
estrangeira, quer numa base spot (i.e. numerário), quer através de
contratos forward sobre divisas.

As transacções spot e os contratos forward sobre divisas não
eliminam as flutuações nos preços dos títulos de um Sub-Fundo
nem nas taxas cambiais, nem conseguem evitar as perdas no caso
da descida de preços desses títulos.

Um Sub-Fundo pode celebrar transacções em moeda estrangeira,
como tentativa de protecção contra as mudanças que possam
ocorrer nas taxas cambiais de um país, entre a data da transacção
e a da compensação de transacções de títulos específicos ou
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transacções antecipadas de títulos. Um Sub-Fundo pode ainda
celebrar contratos forward, de modo a cobrir qualquer mudança
nas taxas cambiais susceptível de causar uma quebra no valor dos
actuais investimentos denominados ou principalmente negociados
numa moeda que não seja a moeda de referência desse Sub-
Fundo. Para o efeito, o Sub-Fundo poderá celebrar contratos
forward para vender a moeda em que o investimento está
denominado ou principalmente negociado, em troca da moeda de
referência do Sub-Fundo.

Apesar de estas transacções se destinarem a minimizar o risco de
perdas devido a uma quebra no valor da moeda coberta, ao
mesmo tempo limitam quaisquer potenciais ganhos que poderiam
ser realizados, caso se registasse um aumento na moeda coberta.
A correspondência exacta entre os montantes do contrato forward
e o valor dos títulos envolvidos não será, em geral, possível porque
o valor futuro desses títulos irá alterar-se em consequência de
alterações do valor dos títulos nos mercados entre a data de
celebração do contrato forward e a data do seu vencimento. Desse
modo, não é possível garantir o sucesso de execução de uma
estratégia de cobertura que corresponda exactamente ao perfil
dos investimentos de qualquer Sub-Fundo.

Investir em Títulos de Dívida de taxa fixa e variável 
O investimento em títulos de dívida de taxa fixa e variável está
sujeito aos riscos inerentes às taxas de juro, ao sector, à segurança
e ao crédito. O “Anexo III – Características dos Sub-Fundos” contém
informação sobre a qualidade do crédito dos títulos de dívida de
taxa fixa e variável de um Sub-Fundo em particular. Os títulos com
cotação mais baixa oferecem geralmente taxas de rendibilidade
mais elevadas que os títulos com cotação mais elevada, de modo a
compensar a reduzida credibilidade e o maior risco de descida que
esses títulos acarretam. Os títulos com cotação mais baixa tendem
geralmente a reflectir mais os desenvolvimentos empresariais e de
mercado a curto prazo do que os títulos com cotação mais

elevada, que reagem principalmente às flutuações no nível geral
das taxas de juro. Existem menos investidores interessados nos
títulos com baixa cotação, e pode ser mais difícil comprar e vender
títulos na melhor altura.

Os investidores devem ter em atenção que as notações de crédito
podem não reflectir o risco real de um determinado investimento e
que o Gestor de Investimento pode, para efectuar análises de
crédito, adoptar critérios de notação de crédito próprios, os quais
podem ser diferentes dos utilizados pelas agências de notação de
crédito.

Para o efeito de aplicação da notação de crédito às decisões de
investimento, o Gestor de Investimento considera que todos os
títulos incluídos numa categoria são idênticos. Por exemplo, uma
notação de crédito mínima de A significa que todos os títulos com
notação de A ou de A seguida de qualquer sinal ou número serão
considerados como idênticos, independentemente da agência de
notação de crédito.

Nos casos em que tenham sido publicados por agências
independentes de notação de crédito dois ou mais critérios
diferentes para um mesmo título, será adoptado o mais elevado.

O volume de transacções realizadas nos mercados de obrigações
internacionais pode ser consideravelmente inferior ao dos maiores
mercados mundiais, como sejam os Estados Unidos. Em
consequência, os investimentos de um Sub-Fundo nesses mercados
podem estar sujeitos a uma menor liquidez e os seus preços
podem ser mais voláteis do que investimentos semelhantes em
transacções de títulos em mercados com maior volume de
transacções. Além disso, os períodos de compensação em certos
mercados podem ser mais longos do que noutros, o que poderá
afectar a liquidez da carteira.
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As Acções
A Sociedade Gestora pode criar dentro de cada Sub-Fundo
diferentes classes de Acções (cada, uma “Classe de Acções”) cujos
activos serão investidos conjuntamente de acordo com a política
de investimento específica do respectivo Sub-Fundo. A cada Classe
de Acções pode ser aplicada uma estrutura de comissões distinta,
uma moeda de denominação distinta, uma política de dividendos
distinta ou outra característica específica, e será calculado para
cada Classe de Acções, um valor patrimonial líquido por Acção
separado. A gama de Classes de Acções disponíveis e as suas
características estão descritas no “Anexo III – Características dos
Sub-Fundos”.

Sujeitas às restrições a seguir descritas, as Acções são livremente
transmissíveis e cada acção confere o direito de participar de
forma igualitária nos lucros e nos proveitos de liquidação
atribuíveis à Classe de Acções relevante. As regras que regem essa
alocação encontram-se indicadas infra. As Acções, sem valor
nominal e que devem estar integralmente pagas na emissão, não
conferem quaisquer direitos preferenciais ou de preferência, e
cada uma confere o direito a um voto em todas as assembleias-
gerais de Accionistas e em todas as assembleias do Sub-Fundo no
qual essas Acções sejam detidas. As Acções resgatadas pelo Fundo
passam a ser nulas e sem efeito.

O Conselho de Administração pode restringir ou impedir o direito
de propriedade de Acções por parte de qualquer pessoa, empresa
ou corporação, caso tal propriedade seja contrária aos interesses
do Fundo, da maioria dos Accionistas, ou de qualquer Sub-Fundo
ou Classe de Acções de um Sub-Fundo. Quando se verifique que
uma pessoa que devia estar impedida de deter Acções, por si só ou
em conjunto com qualquer outra pessoa, é o beneficiário efectivo
das Acções, a Sociedade Gestora pode resgatar compulsoriamente
todas as Acções assim detidas, de acordo com o disposto no
Contrato de Sociedade.

A Sociedade Gestora poderá, na sua absoluta discricionariedade,
adiar a aceitação de qualquer subscrição de Acções de uma Classe
de Acções restrita a Investidores Institucionais até ao momento em
que receba prova suficiente da qualificação do investidor como um
Investidor Institucional. Se, em qualquer momento, se verificar que
um titular de uma Classe de Acções restrita a Investidores
Institucionais não é, de facto, um Investidor Institucional, a
Sociedade Gestora resgatará as Acções correspondentes, de
acordo com o disposto em “(b) Resgate de Acções” inserido em “1.
Subscrição, Resgate e Troca de Acções” infra, ou trocará essas
Acções por uma Classe de Acções que não esteja restrita a
Investidores Institucionais (desde que exista uma Classe de Acções
com características semelhantes) e notificará o Accionista em
causa dessa troca.

1. Subscrição, Resgate e Troca de Acções

Informações gerais

Tipos de Acções
As Acções a emitir serão nominativas e não serão tituladas (non-
certificated). Os direitos parciais a Acções serão arredondados para
3 casas decimais. As Acções podem igualmente ser detidas e

transmitidas através de contas abertas junto de sistemas de
liquidação/compensação. 

Pedidos de Subscrição, Resgate e Troca
Os pedidos de subscrição, resgate e troca de Acções deverão ser
enviados para um dos agentes de vendas ou distribuidores
(doravante referidos como “Agentes de Vendas” e “Distribuidores”)
ou para a Sociedade Gestora na sua sede no Luxemburgo. Os
endereços dos Agentes de Vendas em determinados países podem
ser consultados no “Anexo I – Informação para Investidores em
Alguns Países”. Os pedidos podem também ser aceites por
transmissão via telefax ou, na discricionariedade da Sociedade
Gestora, por outros meios de telecomunicação. Um boletim de
subscrição pode ser obtido junto da Sociedade Gestora ou no
website www.jpmorganassetmanagement.com.

Salvo disposição em contrário no “Anexo III – Características dos
Sub-Fundos” no que respeite a qualquer Sub-Fundo, os pedidos de
subscrição, resgate e troca de ou para qualquer Sub-Fundo serão
considerados no Dia de Avaliação em que são recebidos, desde que
tenham sido recebidos antes das 2:30 p.m., no fuso horário do
Luxemburgo, desse Dia de Avaliação. Os pedidos recebidos após
essa hora serão aceites no Dia de Avaliação seguinte.
Consequentemente, os pedidos de subscrição, resgate e troca de
Acções deverão ser tidas em conta com base num valor
patrimonial líquido desconhecido, antes da determinação do Valor
Patrimonial Líquido para aquele dia.

A Sociedade Gestora pode permitir que se estabeleçam diferentes
horas limite (cut off times) de transacção para determinados tipos
de investidores, como sejam investidores em jurisdições onde um
diferente fuso horário assim o justifique. Caso seja permitido, a
hora limite (cut off time) de transacção aplicável deverá sempre
anteceder a hora em que o Valor Patrimonial Líquido aplicável é
determinado. As diferentes horas limite (cut off times) podem ser
acordadas especificamente com o Distribuidor relevante ou podem
ser publicadas em qualquer suplemento ao Prospecto ou em outro
documento de comercialização (marketing document) utilizado na
jurisdição em causa.

O Fundo não permite a prática de market timing (conforme
estabelecido na Circular CSSF 04/146) nem de práticas afins de
negociação de curto prazo excessivas. A Sociedade Gestora tem o
direito de rejeitar qualquer pedido de subscrição ou troca de
Acções apresentado por qualquer investidor que desenvolva, ou de
que se suspeite que desenvolva, tais práticas e de efectuar as
diligências que considere adequadas ou necessárias. 

A subscrição, resgate e troca de Acções de um dado Sub-Fundo
deverá ser suspensa sempre que a determinação do Valor
Patrimonial Líquido por Acção desse Sub-Fundo seja suspensa pelo
Fundo (ver “Informação Geral – Suspensão Temporária de
Emissões, Resgates e Trocas”).

A Sociedade Gestora pode celebrar acordos com determinados
Distribuidores ou Agentes de Vendas nos termos dos quais estes
aceitem actuar como nominees, ou nomear nominees para os
investidores que subscrevam Acções através deles. Nessa
qualidade, o Distribuidor ou o Agente de Vendas podem efectuar
subscrições, trocas e resgates de Acções em seu próprio nome
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(enquanto nominee) mas por conta e no interesse dos investidores
individuais, e requerer o registo de tais operações no livro de
registo de Accionistas do Fundo em seu próprio nome (enquanto
nominee). O nominee designado mantém os seus próprios registos
e fornece ao investidor informação individualizada respeitante às
suas detenções de Acções no Fundo. Salvo quando a lei ou os
costumes locais proíbam tal prática, os investidores podem investir
directamente no Fundo sem recorrer a um serviço de subscrição
indirecta como o nominee service. Salvo disposição em contrário
da lei local, qualquer Accionista que detenha Acções numa conta
do tipo nominee junto de um Distribuidor, tem o direito de
reivindicar, a qualquer momento, a titularidade directa de tais
Acções.

Diferimento de Resgates e Trocas
Se a totalidade do pedidos de resgates e de trocas para fora de um
Sub-Fundo, em qualquer Dia de Avaliação, exceder 10% do número
total das Acções em emissão desse Sub-Fundo, a Sociedade
Gestora pode decidir que os pedidos de resgate e troca que
ultrapassem os 10% sejam diferidos para o Dia de Avaliação
seguinte. No Dia de Avaliação ou Dias de Avaliação seguintes, e até
que os pedidos originais estejam satisfeitos, os pedidos diferidos
serão tratados com prioridade em relação aos pedidos posteriores.

Liquidações
Se, na data de liquidação, os bancos não estiverem abertos para
negociação, ou se um sistema interbancário de liquidação ou
compensação não estiver operacional no país da moeda da Classe
de Acções relevante, então a liquidação será efectuada no Dia Útil
seguinte no qual tais bancos ou sistemas de liquidação ou
compensação estejam abertos.

A confirmação das subscrições, resgates e trocas completadas
será, em geral, expedida no Dia Útil seguinte à execução da
transacção.

Não serão efectuados pagamentos de resgate enquanto não
tenham sido recebidos do Accionista o boletim de subscrição
original e os fundos devidos pela subscrição e enquanto não
tenham sido completadas todas as verificações necessárias contra
o branqueamento de capitais. Os proveitos de resgate serão pagos
mediante o recebimento de instruções via fax nos casos em que
esse pagamento seja efectuado na conta especificada pelo
Accionista no boletim de subscrição original submetido. No
entanto, quaisquer alterações aos elementos de registo do
Accionista e às instruções de pagamento, só podem ser efectuadas
mediante o recebimento de documentação original.

Retirada de Pedidos de Subscrição, Resgate ou Troca de Acções
Um Accionista pode retirar um pedido de subscrição, resgate ou
troca de Acções no caso de suspensão da determinação do Valor
Patrimonial Líquido das Acções e, nesse caso, a retirada do pedido
só será eficaz se for recebida pela Sociedade Gestora uma
notificação escrita antes do termo do período de suspensão. Caso
o pedido de subscrição, resgate ou troca não seja retirado, o Fundo
deverá proceder à subscrição, resgate ou troca no primeiro Dia de
Avaliação aplicável após o termo da suspensão da determinação
do Valor Patrimonial Líquido das Acções. Todos os outros pedidos
para retirar um pedido de subscrição, resgate ou troca ficam na
discricionariedade exclusiva da Sociedade Gestora, e só serão

considerados se tiverem sido recebidos antes das 2.30 p.m.,no fuso
horário do Luxemburgo, do Dia de Avaliação relevante.

Montantes Mínimos de Subscrição e de Detenção e Elegibilidade
de Acções 
O Conselho de Administração determinou montantes mínimos de
subscrição inicial e subsequente e montantes mínimos de detenção
para cada Classe de Acções, conforme disposto em “1. Classes de
Acções, b) Montantes Mínimos de Subscrição Inicial e Subsequente
e Montantes Mínimos de Detenção” no “Anexo III – Características
dos Sub-Fundos”.

A Sociedade Gestora pode discricionariamente, de quando em
quando, dispensar ou reduzir quaisquer montantes mínimos de
subscrição aplicáveis. O montante mínimo de subscrição relevante
não será aplicado quando as Acções sejam subscritas por
sociedades participadas da JPMorgan Chase & Co. ou por terceiros
que sejam gestores de investimento ou Distribuidores aprovados
pela JPMorgan Chase & Co. que estejam a subscrever como
nominee.

Quando um Accionista de uma dada Classe de Acções acumule
uma participação com uma dimensão suficiente para satisfazer os
requisitos mínimos de subscrição de uma ‘Classe de Acções
paralela’ (‘parallel Share Class’) dentro do mesmo Sub-Fundo com
comissões e despesas inferiores, o Accionista pode requerer que a
Sociedade Gestora, na sua absoluta discricionariedade, troque a
participação por Acções da ‘Classe de Acções paralela’. Uma
‘Classe de Acções paralela’ dentro de um Sub-Fundo é aquela que
é idêntica, salvo no que respeita ao montante mínimo de
subscrição e às despesas que lhes sejam aplicáveis.

O direito de resgatar ou trocar Acções está sujeito ao cumprimento
de quaisquer condições (incluindo quaisquer montantes mínimos
de subscrição ou de detenção e requisitos de elegibilidade)
aplicáveis à Classe de Acções a partir da qual o resgate ou a troca
estão a ser efectuados, e ainda à Classe de Acções para a qual a
troca vai ser efectuada (a “Nova Classe de Acções”). Em caso de
transmissão de Acções, embora não haja alterações na Classe de
Acções existente (Classe de Acções existente), os montantes
mínimos de subscrição e de detenção serão aplicáveis ao
investimento do Accionista existente e do novo Accionista após a
transmissão.

O Conselho de Administração também poderá, em qualquer
momento, decidir pelo resgate compulsório de todas as Acções de
Accionistas cuja participação por si detida seja inferior ao
montante mínimo de detenção especificado em “1. Classes de
Acções, b) Montantes Mínimos de Subscrição Inicial e Subsequente
e Montantes Mínimos de Detenção” no “Anexo III – Características
dos Sub-Fundos” ou que não satisfaçam qualquer outro requisito
de elegibilidade aplicável indicado acima ou estabelecido em “1.
Classes de Acções, a) Requisitos de Elegibilidade” no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”. Em tal caso, o Accionista em
causa receberá uma notificação prévia, com um mês de
antecedência, de modo a que possa aumentar a sua participação
acima daquele montante ou a, de outro modo, satisfazer os
requisitos de elegibilidade.

Excepto nos casos em que seja permitido pela Sociedade Gestora,
se de um pedido de resgate ou troca resultar que o montante
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remanescente investido por um Accionista caia abaixo do
montante mínimo de detenção dessa Classe de Acções, esse
pedido será considerado como um pedido para resgatar ou trocar,
conforme o caso, a totalidade da detenção do Accionista nessa
Classe de Acções. Se o pedido for para transmissão de Acções,
então esse pedido poderá ser recusado pela Sociedade Gestora.

Caso, em resultado de um pedido de troca ou de transmissão, o
valor da participação de um Accionista na Nova Classe de Acções
seja inferior ao montante mínimo de subscrição relevante, a
Sociedade Gestora pode decidir não aceitar o pedido.

Os Accionistas devem notificar imediatamente a Sociedade Gestora
caso sejam, ou se tornem, uma Pessoa dos Estados Unidos, ou
detenham Acções por conta ou no interesse de uma Pessoa dos
Estados Unidos, ou caso detenham acções em violação de qualquer
lei ou regulamento, ou em circunstâncias que, por qualquer forma,
tenham, ou possam ter consequências negativas, em termos
fiscais, tributários ou regulamentares, para o Fundo ou os seus
Accionistas, ou que, por qualquer forma, sejam prejudiciais aos
interesses do Fundo. A Sociedade Gestora pode proceder,
discricionariamente, ao resgate das Acções de um Accionista, em
conformidade com o disposto no Contrato de Sociedade, quando
tenha conhecimento de que um accionista detém Acções em
violação de qualquer lei ou regulamento, ou em circunstâncias
que, por qualquer forma, tenham, ou possam ter consequências
negativas, em termos fiscais, tributários ou regulamentares, para o
Fundo ou os seus Accionistas ou que, por qualquer forma, sejam
prejudiciais aos interesses do Fundo ou que um Accionista é ou
passou a ser uma Pessoa dos Estados Unidos. Caso um Accionista
se torne uma Pessoa dos Estados Unidos, poderá ficar sujeito às
normas fiscais dos Estados Unidos relativas à retenção de impostos
e a obrigações declarativas.

Informações adicionais respeitantes à subscrição, resgate e troca
de Acções estão estabelecidas infra.

(a) Subscrição de Acções
As subscrições de Acções podem ser efectuadas em qualquer dia
que seja um Dia de Avaliação para o Sub-Fundo relevante. As
Acções serão atribuídas ao Preço de Oferta da Classe de Acções
relevante (conforme descrito em “Informação Geral – Cálculo de
Preços de Venda e de Oferta”) determinado no Dia de Avaliação
em que o pedido tenha sido aceite.

A data de lançamento inicial ou período de oferta para cada Classe
de Acções ou Sub-Fundo criados recentemente podem ser
consultados no website www.jpmorganassetmanagement.com.

As Acções, normalmente, só são emitidas com o recebimento de
fundos imediatamente disponíveis. No caso de subscrições por
parte de Distribuidores ou Agentes de Vendas aprovados e
autorizados pela Sociedade Gestora, a emissão de Acções ficará
condicionada até ao momento do recebimento do pagamento em
fundos imediatamente disponíveis, durante um período
previamente acordado que normalmente não excede três Dias
Úteis após a aceitação do pedido de subscrição. Este período pode
ser aumentado para 5 dias úteis nas transacções efectuadas
através de certos Distribuidores ou Agentes de Vendas aprovados
pela Sociedade Gestora, tais como a JPMorgan Funds (Asia) Limited
em Hong Kong.

Se a liquidação não for feita atempadamente, a subscrição pode
caducar e ser cancelada a expensas de quem efectuou o pedido ou
do seu intermediário financeiro. A falta de liquidação na data de
liquidação pode acarretar a interposição de uma acção pela
Sociedade Gestora contra o investidor faltoso ou o seu
intermediário financeiro ou a dedução de quaisquer custos ou
perdas em que a Sociedade Gestora tenha incorrido de qualquer
detenção existente de quem efectuou o pedido no Fundo. Em
todos os casos qualquer montante passível de devolução ao
investidor será retido pela Sociedade Gestora, sem pagamento de
juros, até à entrega do pagamento em falta.

O pagamento das Acções deverá ser recebido pela Sociedade
Gestora na moeda de referência da Classe de Acções relevante. Os
pedidos de subscrição em qualquer outra moeda importante e
livremente convertível só será aceite por determinação da
Sociedade Gestora. Um serviço de câmbio de moeda para
subscrições é fornecido pela Sociedade Gestora em proveito de, e
a expensas, dos investidores que o requeiram. Informações
adicionais podem ser obtidas junto da Sociedade Gestora,
mediante solicitação. 

Aconselham-se os investidores a recorrer aos Termos e Condições
aplicáveis às subscrições, que poderão obter contactando a
Sociedade gestora. 

O Fundo reserva-se o direito de aceitar ou recusar qualquer
subscrição, total ou parcialmente, por qualquer razão. O Fundo
pode também limitar a distribuição de uma dada Classe de Acções
ou Sub-Fundo a países específicos.

Entrada em espécie
A Sociedade Gestora pode, de quando em quando, aceitar
subscrições de Acções tendo como contrapartida uma entrada em
espécie de valores mobiliários ou outros activos que pudessem ser
adquiridos pelo Sub-Fundo relevante de acordo com a sua política
de investimento e as restrições ao investimento. Qualquer entrada
em espécie desse tipo será avaliada por um relatório de auditor
elaborado de acordo com os requisitos da lei Luxemburguesa.
Todos os custos suplementares associados às entradas em espécie
serão suportados pelo Accionista que realize a entrada em espécie
ou por um terceiro conforme acordado com a Sociedade Gestora.

Procedimentos contra o Branqueamento de Capitais
A lei Luxemburguesa de 19 de Fevereiro de 1973 (na sua actual
redacção), a lei de 5 de Abril de 1993 (na sua actual redacção), a
lei de 12 de Novembro de 2004 na sua actual redacção, o
Regulamento do Grão-Ducado de 29 de Julho de 2008 e circulares
associadas da autoridade Luxemburguesa de supervisão delineiam
obrigações para prevenir o uso de organismos de investimento
colectivo, como o Fundo, para efeitos de branqueamento de
capitais. Neste contexto, a Sociedade Gestora adoptou um
procedimento referente à identificação de investidores, o qual,
inter alia exige que o boletim de subscrição de um investidor deve
ser acompanhado pelos documentos indicados na versão actual do
boletim de subscrição.

A referida informação fornecida à Sociedade gestora será detida e
utilizada de acordo com as leis Luxemburguesas referentes a
Dados Pessoais (Luxembourg Privacy laws). Em todos os casos, a
Sociedade Gestora reserva-se o direito de requerer informações e
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documentação adicionais incluindo traduções, certificados e
versões actualizadas desses documentos de modo a certificar-se
de que requisitos de identificação estipulados ao abrigo da lei
Luxemburguesa foram cumpridos.

(b) Resgate de Acções
Os pedidos de resgate de Acções podem ser efectuados em
qualquer dia que seja um Dia de Avaliação para o Sub-Fundo
relevante. Os resgates serão efectuados ao Preço de Venda da
Classe de Acções relevante determinado no Dia de Avaliação em
que o pedido foi aceite. 

Os pedidos de resgate só serão executados se tiverem sido
recebidos os fundos disponíveis respeitantes à subscrição das
Acções em causa.

A Sociedade Gestora pode realizar quaisquer procedimentos de
autenticação que considere adequados no que respeita aos
pedidos de resgate. Com este procedimento visa-se atenuar o risco
de erro e fraude para o Fundo, seus agentes ou Accionistas.
Quando não tenha sido possível concluir, de uma forma satisfatória
para a Sociedade Gestora, qualquer procedimento de autenticação,
a Sociedade Gestora pode adiar o processamento das instruções
de pagamento até que os procedimentos de autenticação sejam
satisfeitos. Este facto não afectará o Dia de Avaliação em que o
pedido de resgate for aceite, nem o Preço de Venda a ser aplicado.
A Sociedade Gestora e Fundo não serão responsáveis perante o
Accionista ou outrem em caso de adiamento ou recusa da
execução das instruções de resgate nestas circunstâncias.

Os pagamentos de resgate serão, de uma forma geral, realizados
na Moeda de Referência da Classe de Acções, por transferência
bancária, dentro do prazo de 3 Dias Úteis a contar do Dia de
Avaliação relevante (salvo indicação em contrário no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”). Este período pode ser
aumentado para cinco Dias Úteis nas transacções efectuadas
através de certos Distribuidores ou Agentes de Vendas aprovados
pela Sociedade Gestora, tais como a JPMorgan Funds (Asia) Limited
em Hong Kong. O Fundo e a Sociedade Gestora não serão
responsáveis por quaisquer atrasos ou encargos incorridos por
causa de qualquer banco que receba o pagamento ou sistema de
liquidação/compensação. Um Accionista poderá requerer, a
expensas suas e sujeito a acordo da Sociedade Gestora, que os
seus proveitos de resgate sejam pagos numa moeda diferente da
Moeda de Referência da Classe de Acções relevante. 

Caso, em circunstância excepcionais, os proveitos de resgate não
possam ser pagos dentro do prazo acima indicado, o pagamento
será efectuado posteriormente, logo que seja razoavelmente
possível (não excedendo, no entanto, 10 Dias Úteis a contar do Dia
de Avaliação relevante), ao Preço de Venda calculado no Dia de
Avaliação relevante.

Uma comissão de resgate poderá ser aplicada ou pode ser
dispensada, total ou parcialmente, na discricionariedade da
Sociedade Gestora. Caso uma comissão de resgate seja aplicada
em relação a qualquer Sub-Fundo específico, essa comissão estará
indicada no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”. A
Sociedade Gestora tem o direito de receber a comissão de resgate
(caso exista). A comissão de resgate (caso exista) será a mesma
para todos os resgates efectuados no mesmo Dia de Avaliação.

Caso tal seja requerido para que as Classes de Acções relevantes
continuem a qualificar-se como “distributing” para os efeitos da
legislação fiscal do Reino Unido, um pedido de resgate pode ser
tratado como sendo uma ordem de transmissão para um membro
da JPMorgan Chase & Co. (executada nos mesmos termos que um
resgate), no que respeita à parte daquelas Acções que o membro
da JPMorgan Chase & Co. requeira. Nestes casos, esse membro da
JPMorgan Chase & Co. pagará ao Accionista um montante
equivalente aos proveitos de resgate aplicáveis.

Resgate em Espécie
A Sociedade Gestora pode requerer que um Accionista aceite
‘resgates em espécie’ i.e. que receba uma carteira de valores
mobiliários do Sub-Fundo de valor equivalente aos proveitos de
resgate. O Accionista pode livremente recusar o resgate em
espécie. Quando um Accionista concorde aceitar um resgate em
espécie, receberá uma selecção de participações do Sub-Fundo
com o devido respeito pelo princípio de igualdade de tratamento
de todos os Accionistas. A Sociedade Gestora pode ainda, na sua
absoluta discricionariedade, aceitar dos Accionistas pedidos de
resgate em espécie. O valor do resgate em espécie será certificado
por um certificado de um auditor. Todos os custos suplementares
associados aos resgates em espécie serão suportados pelo
Accionista que o requeira ou por um terceiro conforme acordado
com a Sociedade Gestora. 

(c) Troca de Acções
Respeitando os requisitos de elegibilidade e os montantes mínimos
de detenção descritos no “Anexo III – Características dos Sub-
Fundos”, e sujeitos a qualquer suspensão na determinação do
Valor Patrimonial Líquido por Acção das Acções em causa, os
Accionistas têm o direito de trocar a totalidade ou uma parte das
suas Acções de qualquer Classe de Acções de um Sub-Fundo (a
“Classe de Acções Original”) por Acções de outra Classe de Acções
(a “Classe de Acções Nova”) daquele ou de um outro Sub-Fundo ou,
quando seja autorizado pela Sociedade Gestora, por Acções de
quaisquer outras OICVM ou quaisquer outros OICs geridos por um
membro da JPMorgan Chase & Co., requerendo a troca do mesmo
modo como para a subscrição e o resgate de Acções.

Caso o pedido de troca seja recebido antes das 2.30 p.m., no fuso
horário do Luxemburgo, num dia que seja um Dia de Avaliação
comum à Classe de Acções Original e à Classe de Acções Nova (o
“Dia de Avaliação Comum”), o número de Acções emitidas
mediante a troca terá por base o Preço de Venda da Classe de
Acções Original e o Valor Patrimonial Líquido da Classe de Acções
Nova, acrescidos de uma comissão de troca (conforme mais
pormenorizadamente descrito infra). Caso o pedido de troca seja
recebido antes das 2.30 p.m., no fuso horário do Luxemburgo, num
dia que não seja um Dia de Avaliação Comum para as Classes de
Acções relevantes (ou caso não exista Dia de Avaliação Comum), a
troca será realizada com base no Preço de Venda da Classe de
Acções Original e no Valor Patrimonial Líquido da Classe de Acções
Nova calculados nos seguintes Dias de Avaliação respectivos de
cada uma das duas Classes de Acções em causa, acrescidos de
uma comissão de troca (conforme mais pormenorizadamente
descrito infra). Os pedidos recebidos após as 2.30 p.m., no fuso
horário do Luxemburgo, em qualquer Dia de Avaliação serão
diferidos para o Dia de Avaliação seguinte, do mesmo modo que
para a subscrição e o resgate de Acções.
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A Sociedade Gestora pode aplicar uma comissão de troca que não
ultrapassará 1% do Valor Patrimonial Líquido das Acções da Classe
de Acções Nova. Quando um Accionista requeira uma troca para
uma Classe de Acções Nova na qual seja cobrada uma comissão
inicial de montante superior, pode ser cobrado o montante
adicional da comissão inicial a pagar para a Classe de Acções Nova.
A Sociedade Gestora tem direito a quaisquer comissões
decorrentes de trocas e a quaisquer arredondamentos.

2. Cotação de Acções
Na discricionariedade da Sociedade Gestora, as Classes de Acções
dos Sub-Fundos (excluindo as Acções da Classe X) podem ser
cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo (Luxembourg Stock
Exchange). Enquanto as Acções de qualquer Sub-Fundo se
encontrem cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo, o Fundo
deverá cumprir com os requisitos da Bolsa de Valores do
Luxemburgo no que respeita àquelas Acções.

3. Transmissão de Acções 
A transmissão de Acções deverá, em geral, ser efectuada mediante
a entrega ao Distribuidor ou ao Agente de Vendas relevantes, ou à
Sociedade Gestora, de um instrumento de transmissão na forma
adequada. Aquando da recepção de um pedido de transmissão, e
após revisão do(s) endosso(s), pode ser requerido que a(s)
assinatura(s) seja(m) certificada(s) por um banco autorizado, um
corretor autorizado ou um notário público.

O direito de transmissão de Acções está sujeito aos requisitos
mínimos de investimento e detenção, conforme descrito mais
detalhadamente em “Montantes Mínimos de Subscrição e de
Detenção e Elegibilidade de Acções” na secção “Informação
Geral” do “1. Subscrição, Resgate e Troca de Acções”.

É aconselhável que os Accionistas contactem o Distribuidor ou o
Agente de Vendas relevantes ou a Sociedade Gestora antes de
requererem uma transmissão para assegurar que possuem a
documentação correcta para a transacção. 

4. Restrições às subscrições e às trocas em determinados 
Sub-Fundos 

Um Sub-Fundo ou Classe de Acções, poderá ser fechado a novas
subscrições ou trocas para o mesmo (mas não a resgates ou trocas
para outros) caso, no entendimento da Sociedade Gestora, o fecho
seja necessário para a protecção dos interesses dos Accionistas
existentes. Sem limitar as circunstâncias em que tal fecho possa
ser apropriado, uma dessas circunstâncias poderá ser, v.g., a de o
Sub-Fundo ter atingido uma dimensão tal que a capacidade do
mercado e/ou do Gestor de Investimento tenha sido atingida e a
entrada de mais capital se revele prejudicial ao desempenho do
Sub-Fundo. Qualquer Sub-Fundo ou Classe de Acções poderá ser
fechado a novas subscrições ou trocas sem notificação aos
Accionistas. Uma vez fechado um Sub-Fundo ou Classe de Acções,
os mesmos não serão reabertos até que, no entendimento da
Sociedade Gestora, tenham deixado de se verificar as
circunstâncias que determinaram o seu fecho.

Quando ocorra o fecho de novas subscrições ou trocas, o website
www.jpmorganassetmanagement.com será modificado em
conformidade de modo a indicar a alteração introduzida quanto ao
Sub-Fundo ou Classe de Acções relevante. Os investidores deverão
confirmar, junto da Sociedade Gestora ou no website, qual o estado
actual dos Sub-Fundos ou Classes de Acções.
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Informação Geral
1. Organização
O Fundo é uma sociedade de investimento organizada como uma
société anonyme, em conformidade com as leis vigentes no Grão-
Ducado do Luxemburgo, qualificando-se como uma sociedade de
investimento de capital variável (société d'investissement à capital
variable, SICAV). O Fundo foi constituído no Luxemburgo em 22 de
Dezembro de 1994, por período indeterminado. O seu Contrato de
Sociedade foi publicado no Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (“Mémorial”), no dia 10 de Fevereiro de 1995. O
Fundo está registado junto do Registre de Commerce et dês
Sociétés, no Luxemburgo, sob o número B 49 663. Em 9 de
Setembro de 1996, em 19 de Novembro de 2001 e em 7 de
Outubro de 2005 foram publicados aditamentos ao Contrato de
Sociedade no Mémorial.

Junto do Registre de Commerce et des Sociétés, no Luxemburgo,
estão arquivados o Contrato de Sociedade e um aviso relativo à
emissão e resgate das acções pelo Fundo.

O capital social mínimo requerido para o Fundo está estabelecido
na Lei do Luxemburgo.

Os direitos de que Accionistas ou credores de um Sub-Fundo do
Fundo possam ser titulares decorrentes de operações de
constituição ou liquidação de um Sub-Fundo estão exclusivamente
limitados aos activos desse Sub-Fundo. 

2. Assembleias
A assembleia geral anual de Accionistas (a "Assembleia Anual")
será realizada, anualmente, na sede social do Fundo no
Luxemburgo, na última Sexta-feira do mês de Abril pelas 12 horas
ou no dia útil seguinte, caso aquele não seja um dia em que os
bancos estejam abertos ao público no Luxemburgo. As
convocatórias das assembleias gerais serão publicadas no
Mémorial, nos termos previstos nas leis vigentes no Luxemburgo,
no Luxemburger D’ Wort e noutros jornais que o Conselho de
Administração determine, devendo ser enviadas para os titulares
das Acções registadas, por correio, antes da realização da
assembleia, para os endereços indicados no livro de registo de
Accionistas. As convocatórias deverão incluir a ordem do dia e
indicar a hora e o local da assembleia e os requisitos de
participação. Deverão ainda conter referência às regras de quórum
e maioria exigidos pela Lei do Luxemburgo e estipuladas nos
Artigos 67º e 67º-1 da lei do Luxemburgo de 10 de Agosto de 1915
(na redacção em vigor), relativa às sociedades comerciais, e no
Contrato de Sociedade do Fundo.

Cada Acção inteira confere o direito a um voto. Nas deliberações
sobre pagamento de dividendos (caso existam) de um Sub-Fundo
ou Classe de Acções em particular, é necessária uma votação, por
maioria, da respectiva assembleia de Accionistas do Sub-Fundo ou
Classe de Acções. A Sociedade Gestora procederá ao registo das
Acções registadas detidas conjuntamente em nome de, no
máximo, quatro Accionistas, caso estes o requeiram. Neste caso,
os direitos inerentes a essa Acção serão exercidos conjuntamente
por TODAS as pessoas em cujo nome aquela está registada,
excepto quando (i) se trate do exercício de direito de voto pelo
Accionista inscrito em primeiro lugar nas Assembleias Gerais, (ii)

os Accionistas tenham manifestado a vontade de exercer os
poderes de signatários individualmente, ou (iii) uma ou mais
pessoas (como seja um procurador ou um executor) seja(m)
nomeada(s) para exercer aqueles direitos. Toda e qualquer
alteração ao Contrato de Sociedade que afecte os direitos de um
Sub-Fundo ou Classe de Acções tem de ser aprovada por
deliberação da assembleia geral do Fundo e por deliberação dos
Accionistas do Sub-Fundo ou Classe de Acções em questão.

3. Relatórios e Contas
Os relatórios anuais auditados serão publicados no prazo de 4
meses a contar do final do exercício e os relatórios semestrais não
auditados serão publicados no prazo de 2 meses a contar do
período a que se referem. Uma versão abreviada dos relatórios
anuais auditados estará disponível no website
www.jpmorganassetmanagement.com/jpmif ou poderá ser obtida,
mediante solicitação, contactando a Sociedade Gestora na sua
sede social. Esta versão abreviada compreende o relatório dos
Administradores, o balanço dos Fundos, informação estatística, a
demonstração de origem e aplicação dos Fundos, notas às
demonstrações financeiras e o relatório do auditor. Os relatórios
anuais e semestrais estarão disponíveis nas sedes do Fundo e do
Banco Depositário durante as horas de funcionamento normais. 
O período de exercício do Fundo termina a 31 de Dezembro de
cada ano.

A moeda de referência do Fundo é o Dólar americano (USD). Os
supracitados relatórios deverão incluir as contas consolidadas do
Fundo, expressas em dólares americanos, bem como informação
individual sobre cada Sub-Fundo, expressa na moeda de referência
de cada Sub-Fundo. 

4. Afectação de Activos e Passivos entre os Sub-Fundos
Os passivos e activos serão afectados entre os Sub-Fundos nos
seguintes termos:

(a) os lucros da emissão de cada Acção de cada Sub-Fundo serão
afectados, nos livros do Fundo, ao grupo de activos
estabelecido para esse Sub-Fundo, devendo os activos e
passivos e os proveitos e custos aí imputáveis ser afectados a
esse grupo, nos termos das disposições seguintes;

(b) sempre que um activo derivar de outro activo, aquele será
afectado, nos livros do Fundo, ao mesmo grupo do activo do
qual derivou e, em cada reavaliação de um activo, o aumento
ou redução do seu valor será afectado ao grupo relevante; 

(c) sempre que o Fundo contrair um passivo referente a qualquer
activo de um grupo específico ou referente a qualquer medida
tomada relativamente a um activo de um determinado grupo,
esse passivo será afectado ao grupo relevante;

(d) sempre que um activo ou passivo do Fundo não puder ser
considerado como imputável a um determinado grupo, esse
activo ou passivo será afectado a todos os grupos, em partes
iguais ou, se os montantes assim o justificarem, pro rata aos
valores patrimoniais líquidos dos Sub-Fundos relevantes;
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(e) aquando do pagamento de dividendos aos titulares de Acções
de qualquer Sub-Fundo, o valor patrimonial líquido desse Sub-
Fundo deverá ser reduzido pelo montante correspondente a
esses dividendos.

Nos termos do Contrato de Sociedade do Fundo, o Conselho de
Administração poderá decidir criar, dentro de cada Sub-Fundo,
uma ou mais Classes de Acções, cujos activos serão investidos
conjuntamente segundo a política de investimento específica do
Sub-Fundo em questão, podendo, no entanto, ser aplicáveis, a
cada Classe de Acções, específicas estruturas de comissões iniciais
ou de resgate, estruturas de comissões, montantes mínimos de
subscrição, políticas de cobertura de risco (hedging) ou políticas
de dividendos. Será calculado um valor patrimonial líquido para
cada Classe de Acções, o qual será diferente em resultado de tais
factores variáveis. Se tiverem sido criadas uma ou mais Classes de
Acções dentro do mesmo Sub-Fundo, as regras de afectação atrás
indicadas serão aplicadas, conforme apropriado, a essas Classes de
Acções.

5. Pooling
Para efeitos de gestão eficaz, e nos termos das disposições do
Contrato de Sociedade e das leis e regulamentos  aplicáveis, o
Conselho de Administração poderá investir e gerir parte ou a
totalidade da carteira de activos estabelecidos para dois ou mais
Sub-Fundos (para os presentes efeitos:"Sub-Fundos
Participantes"), com base em grupos. Estes grupos de activos
serão constituídos mediante a transferência de dinheiro em 
caixa ou outros activos (desde que estes sejam apropriados de
acordo com a política de investimento do grupo em questão) de
cada um dos Sub-Fundos Participantes. Posteriormente, o
Conselho de Administração poderá, periodicamente, fazer
transferências adicionais para cada grupo de activos. Os activos
poderão ser transferidos de volta para o Sub-Fundo Participante
de onde foram transferidos, até ao montante da participação da
Classe de Acções em questão. A Acção de um Sub-Fundo
Participante num grupo de activos será medida por referência a
unidades de valor igual no grupo de activos. Aquando da
constituição de um grupo de activos, o Conselho de Administração
determinará, discricionariamente, o valor inicial das unidades
(expressas na moeda que o Conselho de Administração considerar
apropriada) e afectará a cada Sub-Fundo Participante unidades
com um valor agregado igual ao montante do dinheiro em caixa
(ou ao valor de outros activos) contribuído. Posteriormente, o valor
da unidade será determinado dividindo o valor patrimonial líquido 
do grupo de activos pelo número de unidades remanescentes.

Sempre que, num grupo de activos, seja contribuído ou retirado
dinheiro em caixa ou activos, a afectação das unidades do Sub-
Fundo Participante em questão será aumentada ou reduzida,
conforme o caso, pelo número de unidades determinado mediante
a divisão do montante do dinheiro em caixa ou do valor dos
activos contribuídos ou retirados pelo valor corrente de uma
unidade. Sempre que uma contribuição for efectuada em dinheiro
em caixa, tal contribuição será considerada, para efeitos deste
cálculo, como lhe tendo sido deduzido o montante que o Conselho
de Administração considerar apropriado para reflectir os encargos
fiscais e todos os custos de transacção e aquisição que possam ser
incorridos pelo investimento desse dinheiro em caixa; no caso de

ser retirado dinheiro em caixa, será feita a correspondente soma
que permita reflectir os custos que possam ser suportados pela
realização de títulos ou de outros activos do grupo de activos.

Os dividendos, juros e outras distribuições com natureza de lucros,
recebidos pelos activos de um grupo de activos serão
imediatamente creditados nos Sub-Fundos Participantes na
proporção da respectiva participação no grupo de activos à data
do recebimento. Aquando da dissolução do Fundo, os activos de
um grupo de activos serão afectados aos Sub-Fundos Participantes
na proporção da respectiva participação no grupo de activos.

6. Determinação do Valor Patrimonial Líquido das Acções
O valor patrimonial líquido das Acções de cada Classe de Acções
será determinado na sua moeda de referência, em cada Dia de
Avaliação, mediante a divisão dos activos líquidos imputáveis a
cada Classe de Acções pelo número de acções então pendentes
nessa Classe, com arredondamento para as duas casas decimais
mais próximas. Os activos líquidos de cada Classe de Acções são
compostos pelo valor dos activos imputáveis a essa Classe de
Acções deduzido do passivo total imputável a essa Classe de
Acções, calculado na data estipulada pela Sociedade Gestora para
esse efeito.

O valor dos activos do Fundo será determinado da seguinte forma:

(a) o valor do dinheiro em caixa ou em depósito, os títulos
pagáveis à vista, as contas a receber, as despesas pré-pagas,
dividendos em dinheiro e os juros declarados ou acumulados,
conforme atrás estipulado, que ainda não tenham sido
recebidos serão considerados pelo respectivo montante total,
salvo se for improvável que estes montantes venham a ser
pagos ou recebidos na íntegra, caso em que esse valor será
determinado depois de efectuados os descontos que o
Sociedade Gestora possa considerar apropriados para reflectir
o valor real;

(b) o valor dos valores mobiliários e/ou instrumentos financeiros
derivados que estão cotados ou que são transaccionados em
qualquer bolsa de valores será baseado no último preço
disponível na bolsa de valores relevante;

(c) os valores mobiliários e/ou instrumentos financeiros
negociados em qualquer outro mercado regulamentado são
avaliados com base no último preço disponível nesse mercado;

(d) relativamente aos valores mobiliários não cotados ou aos
valores mobiliários não transaccionados ou negociados em
qualquer bolsa de valores ou outro mercado regulamentado,
bem como aos valores mobiliários cotados ou não cotados
noutro mercado em que não esteja disponível o respectivo
preço de avaliação disponível, ou aos valores mobiliários em
que os preços cotados não são representativos do valor justo
de mercado, o respectivo valor será determinado
prudentemente e de boa fé pela Sociedade Gestora, com base
nos preços de venda previsíveis;

(e) os instrumentos financeiros derivados que não estão cotados
em bolsa de valores oficial, nem noutro mercado organizado,
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serão avaliados de forma fiável e verificável, numa base diária,
e de acordo com as práticas de mercado;

(f) os swaps são avaliados pelo seu justo valor, com base nos
valores mobiliários subjacentes (no fecho do dia de negociação
ou intraday) bem como com base nas características dos
compromissos subjacentes;

(g) as acções ou unidades de participação em OICVM ou outros
OIC, serão avaliadas pelo seu último valor patrimonial líquido
disponível, conforme informado por esses organismos;

(h) os activos líquidos e os instrumentos do mercado monetário
podem ser avaliados pelo seu valor nominal, acrescido dos
eventuais juros acumulados, ou numa base de custo
amortizado. Todos os outros activos, na medida do possível,
poderão ser avaliados nos mesmos moldes.

O valor dos activos denominados numa moeda que não seja a
moeda de referência de um Sub-Fundo será determinado tendo
em consideração a taxa de câmbio prevalecente na data de
determinação do valor patrimonial líquido. 

Ajustamentos de “Swing Pricing”
Um Sub-Fundo pode sofrer uma diluição do Valor Patrimonial
Líquido por Acção devido à compra ou venda de Acções num Sub-
Fundo, por parte de investidores, a um preço que não reflicta os
custos de negociação nem outros custos que surgem quando as
transacções de valores mobiliários são levadas a cabo pelo Gestor
de Investimento para acomodar entradas ou saídas de dinheiro.

De forma a contrariar este impacto, pode ser adoptado um
mecanismo de “swing pricing” visando a protecção dos interesses
dos Accionistas do Fundo. Se, em qualquer Dia de Avaliação, as
transacções líquidas agregadas em Acções de um Sub-Fundo
excederem um limite pré-determinado, conforme periodicamente
determinado e revisto para cada Sub-Fundo pela Sociedade
Gestora, o Valor Patrimonial Líquido por Acção pode ser ajustado
para cima ou para baixo de modo a reflectir os fluxos líquidos de
entrada e os fluxos líquidos de saída, respectivamente. Os fluxos
líquidos de entrada e os fluxos líquidos de saída serão
determinados pela Sociedade Gestora com base na última
informação disponível no momento do cálculo do Valor Patrimonial
Líquido por Acção. O mecanismo de “swing pricing” pode ser
aplicado em todos os Sub-Fundos com excepção do JPMorgan
Investment Funds – Blue and Green Fund, o JPMorgan Investment
Funds – Highbridge Statistical Market Neutral Fund e dos Sub-
Fundos do mercado monetário. A medida do ajustamento do preço
será fixada pela Sociedade Gestora de modo a reflectir os custos
de transacção e outros custos. Esse ajustamento pode variar de um
Sub-Fundo para outro Sub-Fundo e não ultrapassará 2% do Valor
Patrimonial Líquido por Acção original.

Pricing Subjacente aos Valores Mobiliários na Venda e na Oferta
A Sociedade Gestora pode considerar ser do interesse dos
Accionistas (ou potenciais Accionistas) avaliar os valores
mobiliários quer ao seu preço de venda, quer ao seu preço de
oferta, tendo em conta as condições prevalecentes de mercado
e/ou o nível de subscrições ou resgates relativamente ao tamanho

do Sub-Fundo em causa. Adicionalmente, o Valor Patrimonial
Líquido pode ser ajustado para um montante que represente a
provisão apropriada para os encargos de negociação que possam
ser incorridos por um Sub-Fundo, desde que tal valor nunca
exceda 1% do Valor Patrimonial Líquido do Sub-Fundo nesse
momento. Nestas circunstâncias, o mecanismo de “swing pricing”
não seria aplicado ao Valor Patrimonial Líquido.

Princípios de Avaliação alternativos
A Sociedade Gestora, nas circunstâncias em que os interesses dos
Accionistas ou da Sociedade o justifique, pode tomar medidas
adequadas, tais como a aplicação de outros princípios adequados
de avaliação a alguns ou a todos os activos dos Sub-Fundos e/ou
os activos de uma dada Classe de Acções se os referidos métodos
de avaliação se apresentarem como sendo inadequados ou
impossíveis. Em alternativa, a Sociedade Gestora pode, em
circunstâncias semelhantes, ajustar, antes da publicação, o Valor
Patrimonial Líquido por Acção de um Sub-Fundo de modo a
reflectir aquele que se pensa ser o justo valor da carteira no
momento da avaliação. Se for realizado um ajustamento, este será
aplicado de forma consistente a todas as Classes de Acções
inseridas num mesmo Sub-Fundo.

Publicação de Preços
O Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe de Acções e
os respectivos Preços de Venda e de Oferta estão disponíveis na
sede do Fundo e no sítio da Internet
www.jpmorganassetmanagement.com. 

7. Cálculo de Preços de Venda e de Oferta
O Preço de Oferta por Acção de cada Classe de Acções é calculado
adicionando-se uma comissão inicial, quando exista, ao Valor
Patrimonial Líquido por Acção. A comissão inicial será calculada
como uma percentagem do Valor Patrimonial Líquido por Acção,
que não excederá os limites indicados no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

O Preço de Venda por Acção de cada Classe de Acções é calculado
deduzindo-se uma comissão de resgate, quando exista, ao Valor
Patrimonial Líquido por Acção. A comissão de resgate será
calculada como uma percentagem do Valor Patrimonial Líquido
por Acção, que não ultrapassará os limites indicados no “Anexo III
– Características dos Sub-Fundos”.

Para efeitos de publicação o Preço de Venda será arredondado
para o mesmo número de  casas decimais do Valor Patrimonial
Líquido por Acção do Sub-Fundo relevante.

8. Suspensão Temporária de Emissões, Resgates e Trocas 
A determinação do valor patrimonial líquido das Acções de uma ou
mais Classes de Acções pode ser suspensa durante:

(a) qualquer período em que qualquer um dos principais
mercados ou bolsas de valores em que uma parte substancial
dos investimentos do Sub-Fundo em questão está cotada ou é
negociada esteja encerrado por outro motivo que não o facto
de ser um dia feriado normal, ou durante o qual as
transacções estejam restritas ou suspensas; ou
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(b) a existência de qualquer situação de emergência, em resultado
da qual não seja possível a alienação ou a avaliação dos
activos do Sub-Fundo em questão; ou

(c) qualquer falha nos meios de comunicação ou de computação
normalmente utilizados na determinação do preço ou do valor
dos activos do Sub-Fundo em questão ou dos preços ou
valores correntes em qualquer mercado ou bolsa de valores;
ou

(d) qualquer período em que o Fundo esteja impossibilitado de
repatriar fundos para efeitos de pagamento do resgate das
Acções ou durante o qual, na opinião do Conselho de
Administração, não seja possível transferir os fundos
envolvidos na realização ou aquisição dos investimentos, ou no
pagamento de resgates de Acções, às taxas de câmbio
normais; ou

(e) quaisquer outras circunstâncias em que a falta de suspensão
possa implicar responsabilidades fiscais, outras desvantagens
pecuniárias ou outros encargos para o Fundo ou para os seus
Accionistas que, de outro modo, estes não teriam sofrido.

O Conselho de Administração tem poderes para suspender a
emissão, resgate e troca das Acções de uma ou mais Classes de
Acções durante qualquer período em que a determinação do Valor
Patrimonial Líquido por Acção dos Sub-Fundo(s) em questão esteja
suspensa pelo Fundo em virtude dos poderes acima descritos.
Qualquer pedido de resgate/troca efectuado ou pendente durante
o período de suspensão poderá ser cancelado mediante aviso
escrito, a ser recebido pelo Fundo antes do final desse período de
suspensão. Caso o cancelamento não seja realizado, as Acções em
questão serão resgatadas/trocadas no primeiro Dia de Avaliação
subsequente ao termo do período de suspensão. Caso tal período
seja prorrogado, deverá ser publicado um aviso nos jornais dos
países onde as Acções do Fundo estão a ser vendidas. Os
investidores que pediram a emissão, resgate ou troca das Acções
serão informados de tal suspensão quando efectuarem tal pedido.

9. Liquidação do Fundo
O Fundo foi constituído por um período indeterminado e a
liquidação será, em regra, deliberada em assembleia geral
extraordinária de Accionistas. Esta assembleia deve ser convocada
caso os activos líquidos do Fundo atinjam valores inferiores a dois
terços do capital mínimo exigido pela Lei do Luxemburgo.

Caso o Fundo seja liquidado, a liquidação deverá ser executada de
acordo com o disposto na Lei do Luxemburgo, que especifica qual
o procedimento a seguir para que os Accionistas possam participar
na partilha do activo da sociedade e, neste contexto, estabelece a
consignação em depósito, junto da Caisse de Consignation do
Luxemburgo, dos montantes que não tenha sido possível entregar
aos Accionistas no encerramento da liquidação. Podem considerar-
se como perdidos, nos termos da Lei do Luxemburgo, os
montantes não reclamados dentro do prazo estabelecido. Os
proveitos líquidos da liquidação de cada Sub-Fundo serão
distribuídos aos Accionistas de cada Classe do Sub-Fundo
relevante, proporcionalmente às respectivas participações nessa
Classe.

10. Fusão ou Liquidação de Sub-Fundos
O Conselho de Administração poderá decidir pela liquidação de
qualquer Sub-Fundo se os activos líquidos desse Sub-Fundo
atingirem valores inferiores a 20.000.000 (vinte milhões de
dólares norte-americanos) ou se uma alteração na situação
económica ou política relacionada com esse Sub-Fundo justificar
tal liquidação. A decisão de liquidação será publicada pelo Fundo,
antes da data de liquidação efectiva, devendo indicar os motivos e
procedimentos das operações de liquidação. Salvo se, no interesse
ou para manter um tratamento igual entre os Accionistas, o
Conselho de Administração decidir em contrário, os Accionistas do
Sub-Fundo em questão poderão continuar a pedir o resgate ou a
troca das suas Acções, livre de encargos. Os activos que não sejam
distribuídos até ao encerramento da liquidação do Sub-Fundo
serão transferidos para a Caisse de Consignation, por conta de
quem a eles tenha direito, dentro dos prazos previstos na
legislação e regulamentação Luxemburguesas, e devem ser dados
como perdidos de acordo com a lei Luxemburguesa.

Em circunstâncias semelhantes às acima mencionadas, o Conselho
de Administração pode decidir o encerramento de qualquer Sub-
Fundo ou Classe de Acções, mediante a sua fusão noutro Sub-
Fundo (o "novo Sub-Fundo"), Classe (a “nova Classe de Acções”) ou
Organismo de Investimento Colectivo domiciliado no Luxemburgo.
Além disso, tal fusão poderá ser decidida pelo Conselho de
Administração quando os interesses dos Accionistas de qualquer
dos Sub-Fundos ou Classes de Acções em questão assim o
determinem. Tal decisão será publicada nos moldes descritos no
parágrafo precedente, e incluirá informação relativa ao novo Sub-
Fundo, à nova Classe de Acções ou ao novo Organismo de
Investimento Colectivo. Esta publicação será efectuada com um
mês de antecedência em relação à data em que a fusão se torne
eficaz, de modo a permitir aos accionistas que solicitem o resgate
das suas Acções, livre de encargos, antes que a operação que
envolve a contribuição no novo Sub-Fundo, Classe de Acções ou
Organismo de Investimento Colectivo, se torne eficaz. Após
publicação/notificação da liquidação de um Sub-Fundo, o Conselho
de Administração reserva-se o direito de rejeitar pedidos de
subscrição.

Salvo em cisrcunstâncias excepcionais, não serão aceites pedidos
de subscrição após a publicação/ notificação de uma fusão ou
liquidação. 

11. Conflitos de Interesses
A Sociedade Gestora, os Gestores de Investimento que sejam
membros da JPMorgan Chase & Co., os Agentes de Vendas, o
Agente de Registo e Transferências, o Agente Administrativo e
Empresarial e o Banco Depositário poderão, periodicamente, agir
como sociedade gestora, gestor ou consultor de investimento,
agente de vendas, administrador, agente de registo, banco
depositário ou trustee, ou estar envolvidos noutros fundos ou
OICVM e outros OIC que prossigam objectivos de investimentos
semelhantes aos do Fundo ou de qualquer Sub-Fundo. Qualquer
dessas pessoas poderá, por conseguinte, no desempenho das suas
funções, ter potenciais conflitos de interesse com o Fundo ou
qualquer Sub-Fundo. Nesse caso, deverão sempre respeitar as
suas obrigações nos termos de quaisquer acordos de que sejam
parte ou aos quais estejam vinculados em relação ao Fundo ou a
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qualquer Sub-Fundo. Em particular, cada uma destas pessoas
deverá esforçar-se por assegurar que tais conflitos sejam
resolvidos de uma forma justa, sem que tal represente uma
limitação às suas obrigações de agir no melhor interesse dos
Accionistas nas transacções ou investimentos em que possam
surgir conflitos de interesse. Designadamente, a Sociedade
Gestora, ao abrigo das normas de conduta aplicáveis, deve
procurar evitar conflitos de interesse, quando estes não possam
ser evitados, assegurar que os seus clientes (incluindo o Fundo)
são tratados de forma equitativa e imparcial.

Não existe qualquer proibição quanto ao Fundo efectuar
transacções com a Sociedade Gestora ou gestor de investimento
da JPMorgan Chase & Co., com os Agentes de Vendas, ou com o
qualquer sociedade por estes participada, desde que essas
transacções sejam efectuadas nos termos comerciais normais e
negociadas como se não houvesse qualquer relação entre as
partes. A Sociedade Gestora, o Gestor de Investimento ou qualquer
sociedade sua participada, actuando na qualidade de fiduciário
relativamente às contas dos seus clientes, poderá recomendar ou
instruir os seus clientes a comprar e a vender Acções do Fundo. Se
um cliente não cumprir a sua obrigação de amortizar a sua dívida
à J.P. Morgan, que está garantida por Acções no Fundo, e a
J.P. Morgan se apropriar dessas participações, esta tornar-se-á
Accionista do Fundo. Consequentemente, poderá acontecer que a
J.P. Morgan e as sociedades suas participadas detenham uma
porção relativamente elevada de Acções e direitos de voto no
Fundo.

As sociedades participadas da JPMorgan Chase & Co. actuam na
qualidade de contraparte em determinados contratos forward
sobre taxa de câmbio e contratos de futuros sobre instrumentos
financeiros. A Sociedade Gestora e o Agente Domiciliário, o Banco
Depositário, Agente Empresarial e Administrativo e os Agentes
Pagadores Principais do Fundo são considerados partes
relacionadas.

12. Contratos Principais
Os seguintes contratos principais foram ou serão celebrados:

(a) Um Contrato vigente a partir de 12 de Setembro de 2005,
celebrado entre o Fundo e o JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., de acordo com o qual a última entidade foi
nomeada como Sociedade Gestora do Fundo. Este Contrato foi
celebrado por um período indeterminado e poderá ser
denunciado por qualquer uma das Partes, mediante
notificação prévia, por escrito, de três meses.

(b) Um Contrato datado de 29 de Agosto de 1996 (de acordo com
as alterações que lhe foram introduzidas), celebrado entre o
Fundo e o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de acordo com o
qual a última entidade foi nomeada como Banco depositário
dos bens do Fundo. Este Contrato é válido por tempo
indeterminado e poderá ser denunciado por qualquer uma das
Partes, mediante notificação prévia, por escrito, de três meses. 

(c) Um Contrato de Administração (Administration Agreement)
vigente a partir de 12 de Setembro de 2005, celebrado entre a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. e o J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A., de acordo com o qual esta última
entidade foi nomeada para, por delegação, prestar funções de
cálculo do Valor Patrimonial Líquido, secretariar a sociedade e
de agência de pagamentos (“Contrato de Administração”). Este
Acordo é válido por tempo indeterminado e poderá ser
denunciado por qualquer uma das Partes, mediante
notificação prévia, por escrito, de três meses.

13. Documentos
As cópias dos contratos acima mencionados estão disponíveis para
consulta e as cópias do Contrato de Sociedade, do actual Prospecto,
do(s) actual(is) Prospecto(s) Simplificado(s) e dos últimos relatórios
financeiros poderão ser obtidos, livres de quaisquer encargos,
durante as horas de funcionamento normal, na sede social do Fundo
no Luxemburgo. O Contrato de Sociedade e os referidos relatórios
fazem parte integrante deste Prospecto.
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Política de Dividendos
As Classes de Acções com o sufixo “(acc)” são Classes de Acções de
acumulação que, em regra, não pagarão dividendos.

As Classes de Acções de Distribuição, em regra, pagarão dividendos
como descrito infra.

Declaração de Dividendos
Os dividendos serão declarados como dividendos anuais pela Reunião
Geral Anual de Accionistas ou como aditamentos sobre lucros no
decurso do exercício (dividendos antecipados) pelo Conselho de
Administração.

Os dividendos respeitantes a algumas Classes de Acções poderão ser
pagos, de quando em quando, com maior frequência pelo Fundo, ou
ser pagos em períodos do ano diferentes dos indicados infra,
conforme os Administradores considerem apropriado.

A declaração e pagamento de dividendos estão sujeitos à política de
dividendos referida infra.

Diferentes Categorias de Classes de Acções de distribuição
(distributing Share Classes)
Classes de Acções com o sufixo “(dist)” e com o sufixo “(inc)”
Pretende-se que todas as Classes de Acções com o sufixo “(dist)”
distribuam, pelo menos 85% do lucro líquido do investimento às
Classes de Acções, computadas amplamente na observância da
definição de rendimento líquido tributável ao abrigo dos princípios
tributários de empresas do Reino Unido (sujeito à aplicação de um
ponto inicial de minimis) de modo a que essas Classes de Acções do
Fundo continuem a qualificar-se como “distributing” para os efeitos
da legislação fiscal do Reino Unido relativa a fundos offshore.

As Classes de Acções com o sufixo “(inc)” poderão pagar dividendos
mas não serão qualificadas como “distributing” para os efeitos da
legislação fiscal do Reino Unido relativa a Sub-fundos offshore.

Excepto quando houver indicação em contrário no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”, o pagamento de dividendos destas
Classes de Acções será normalmente efectuado em Março de cada
ano.

As Classes de Acções com o sufixo “(dist)” ou “(inc)” em emissão na
data do registo dos dividendos serão elegíveis para quaisquer
dividendos, que serão, por via de regra, reinvestidos. Os Accionistas
dessas Classes de Acções poderão decidir, por escrito, receber um
pagamento de dividendos, situação em que o pagamento será,
normalmente, efectuado na moeda da Classe de Acções relevantes.

 Os dividendos a reinvestir para Classes de Acções com o sufixo
“(dist)” ou “(inc)” serão pagos ao Banco Depositário, que reinvestirá o
montante correspondente em mais Acções da mesma classe, por
conta do Accionista. Estas Acções serão emitidas na data de
pagamento ao Valor Patrimonial Líquido por Acção da respectiva
classe. Os direitos parciais a acções registadas serão reconhecidos
em três casas decimais.

Classes de Acções com o sufixo “(div)”
As Classes de Acções com o sufixo “(div)” em emissão na data do
registo dos dividendos serão elegíveis para quaisquer dividendos que
serão pagos directamente aos Accionistas em vez de serem
reinvestidos (como é o caso das Classes de Acções “(dist)” ou “(inc)”
descritas supra).

Quando esta Classe de Acções esteja disponível num Sub-Fundo, os
Accionistas devem consultar a secção “Política de Dividendos”
incluída nas páginas que contêm detalhes individuais do Sub-Fundo
no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos” para obterem
informação mais detalhada sobre o nível e a frequência de tais
distribuições.

Os pagamentos das Classes de Acções “(div)” não serão qualificados
como “distributing” para os efeitos da legislação fiscal do Reino Unido
relativa a fundos offshore.

Os pagamentos serão, normalmente, efectuados na moeda da Classe
de Acções relevante, salvo disposição em contrário no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

Classes de Acções com o sufixo “(mth)”
As Classes de Acções com o sufixo “(mth)” em geral irão distribuir
mensalmente todos ou substancialmente todos os rendimentos
líquidos do investimento, com base nos rendimentos líquidos do
investimento ganhos no decorrer do mês anterior para Acções em
emissão na data de registo de dividendos. Normalmente o
pagamento de dividendos aos Accionistas será realizado na moeda
da Classe de Acções em causa. Não serão qualificadas como
“distributing” para efeitos do disposto na legislação fiscal do Reino
Unido relativa a fundos offshore. 

Em geral, os dividendos para estas Classes de Acções serão
declarados para o meio de cada mês e os pagamentos de dividendos
serão realizados antes do fim de cada mês. A Sociedade Gestora
reserva-se o direito de fixar um montante mínimo por Classes de
Acções abaixo do qual o pagamento efectivo do dividendo será
diferido para o mês subsequente ou reinvestido em Acções adicionais
da mesma Classe de Acções, não sendo pago directamente aos
Accionistas.

O Valor Patrimonial Líquido de Classes de Acções “(mth)” poderá
flutuar mais que outras Classes de Acções devido a distribuições mais
frequentes de rendimentos. 

As Classes de Acções com o sufixo “(mth)” só estarão disponíveis para
investidores que as subscrevam e que as mantenham subscritas,
através de redes Asiáticas de distribuição específicas.

Procedimento de Autenticação 
A Sociedade Gestora poderá recorrer a procedimentos de
autenticação que considere adequados relativamente a pagamento
de dividendos. O recurso a tais procedimentos visa mitigar o risco de
erro ou fraude para o Fundo e/ou respectivos agentes ou Accionistas.
Caso não seja possível conduzir ou concluir tais procedimentos de
autenticação de forma satisfatória para a Sociedade Gestora, esta
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poderá adiar o processamento de instruções de pagamento para data
posterior à prevista para pagamento de dividendos, sempre que se
tenham observado os procedimentos de autenticação. 

Caso a Sociedade Gestora não considere satisfatória qualquer
verificação ou confirmação levada a cabo nos termos supra, poderá
recusar-se a proceder ao respectivo pagamento de dividendos até
que tenha tais procedimentos por concluídos satisfatoriamente. Nem
a Sociedade Gestora nem a Sociedade serão tidas como responsáveis,
perante o Accionista ou quaisquer terceiros, caso haja adiamento ou
recusa da execução pagamento de dividendos nestas circunstâncias. 

Os dividendos que não sejam reclamados no prazo de cinco anos a
contar da data relevante para o apuramento de dividendos serão
perdidos e acrescerão em benefício do Sub-Fundo respectivo.
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Gestão e Administração
1.  Conselho de Administração
Os Administradores do Fundo são responsáveis pela sua gestão e
controlo, incluindo a determinação das políticas de investimento e
de restrições ao investimento e poderes. O Conselho é composto
por pessoas singulares, identificados no Capítulo “Conselho de
Administração”.

Os administradores que sejam trabalhadores da JPMorgan Chase &
Co, ou das sociedades participadas directa ou indirectamente por
esta prescindem  das respectiva comissões de Administração. O
Conselho de Administração revê e recomenda, anualmente, as
comissões de Administração sujeitas a aprovação da Assembleia
Anual de Accionistas. Essas comissões de Administração fazem
parte das Despesas Operacionais e Administrativas do Fundo. Em
relação a algumas Classes de Acções, as Despesas Operacionais e
Administrativas têm um tecto máximo. Informação adicional
poderá ser encontrada em “Despesas e Encargos”.

Os Administradores nomearam a Sociedade Gestora para proceder
à administração corrente dos negócios do Fundo, sujeita ao
controlo geral e supervisão dos Administradores.

2.  Sociedade Gestora e Agente Domiciliário
O Conselho de Administração do Fundo nomeou a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. como Sociedade Gestora do Fundo
para prestar serviços de gestão de investimento e funções
administrativas e de comercialização para o Fundo, e foi nomeada
como agente domiciliário do Fundo. 

A Sociedade Gestora foi constituída como uma Société Anonyme
no Luxemburgo em 20 de Abril de 1988, sob a firma  Fund
Management (Luxembourg) S.A. A Sociedade Gestora foi
transformada em Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) em 28 de
Julho de 2000 e mudou a firma para J.P. Morgan Fleming Asset
Management (Europe) S.à r.l. em 22 de Fevereiro de 2001 e mudou
a denominação social para JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. em 3 Maio de2005. A JPMorgan  Asset Management
(Europe) S.à r.l tem um capital social autorizado e realizado de EUR
10.000.000. 

A JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. foi autorizada
como sociedade gestora de OICVM regida pela Directiva
comunitária n.º 2001/107/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, em 25 de Maio de 2005 e, portanto, obedece aos
requisitos estabelecidos no Capítulo 13 da Lei do Luxemburgo. O
objecto social da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
consiste em fornecer gestão de investimento e serviços de
administração e comercialização para organismos de investimento
colectivo.

Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Os executivos da Sociedade Gestora são:

James B. Broderick, Managing Director, JPMorgan Asset
Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street,
Londres, EC2Y 9AQ, Reino Unido.

Jon P. Griffin, Managing Director, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Grão-Ducado do Luxemburgo.

Graham Goodhew, Vice-Presidente, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Grão-Ducado do Luxemburgo.

Jean Jacques Lava, Vice-Presidente, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Grão-Ducado do Luxemburgo.

Daniel J. Watkins, Vice President, JPMorgan Asset Management
(UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y9AQ,
Reino Unido.

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora nomeou Jon
Griffin, Graham Goodhew, Ian Davis e Andrew Taylor como
conductions persons, responsáveis pela gestão do dia-a-dia da
Sociedade Gestora nos termos do artigo 78 da lei Luxemburguesa.

Na qualidade de Sociedade Gestora e Agente Domiciliário, a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. é responsável pela
administração corrente do Fundo.

A Sociedade Gestora tem direito a receber a comissão inicial, a
comissão de resgate e quaisquer comissões decorrentes de trocas
e ajustes de arredondamento, nos termos descritos neste
documento. Poderá pagar parte ou a totalidade desses montantes
recebidos a intermediários financeiros ou Distribuidores, quer
como comissão quer como desconto. 

O Fundo autorizou a Sociedade Gestora a delegar as suas funções
de investimento a gestores de investimento autorizados pelo
Fundo, incluindo os Gestores de Investimento listados no capítulo
“Gestão e Administração” do presente Prospecto.

A Sociedade Gestora é responsável pela administração central do
Fundo e actua como agente domiciliário. O Fundo autorizou a
Sociedade Gestora a delegar certas funções administrativas a
prestadores de serviço especializados que exerçam as suas
actividades no Luxemburgo. Neste contexto, a Sociedade Gestora
delegou as funções empresariais e administrativas ao J.P.Morgan
Bank Luxembourg S.A.

No âmbito das suas funções de comercialização, a Sociedade
Gestora poderá celebrar contratos com Distribuidores, de acordo
com os quais os Distribuidores aceitam actuar como intermediários
ou nominees relativamente a investidores que subscrevam Acções
através dos seus serviços.

A Sociedade Gestora supervisionará, continuamente, as actividades
de terceiros a quem tenha delegado funções. Os contratos
celebrados entre a Sociedade Gestora e terceiros permitirão que a
Sociedade Gestora possa dar, a qualquer altura, instruções
adicionais a esses terceiros, e que possa revogar, com efeito
imediato, o mandato conferido, se isso representar o interesse dos
Accionistas. A responsabilidade da Sociedade Gestora perante o



Fundo não será afectada pelo facto de ter delegado certas funções
a terceiros.

As denominações de outros Fundos, para os quais a JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l. foi nomeada como sua
Sociedade Gestora estão disponíveis mediante pedido.

3. Gestores de Investimento
A Sociedade Gestora delegou as funções de Gestor de Investimento
estabelecidas no Capítulo “Gestão e Administração” do presente
Prospecto. Os Gestores de Investimento deverão gerir os
investimentos dos Sub-Fundos, de acordo a política e objectivos de
investimento, e deverão, numa base discricionária, adquirir e
alienar valores mobiliários dos Sub-Fundos. Os termos da
nomeação de gestores de investimento são especificados nos
contratos de gestão de investimento (investment management
agreements). Os Gestores de Investimento têm o direito de receber
como remuneração pelos serviços prestados, podendo essa
remuneração ser paga pela Sociedade Gestora, conforme
estipulado no contrato de gestão de investimento relevante ou
salvo estipulação em contrário das partes. Os Gestores de
Investimento poderão fazer parte da JPMorgan Chase & Co. A
JPMorgan Chase & Co. detém um certo número de participadas,
detidas directa ou indirectamente, que providenciam uma vasta
gama de serviços financeiros a nível mundial, incluindo o
JPMorgan Chase Bank N.A., uma associação bancária nacional,
membro do Federal Reserve System, cujo escritório principal se
encontra situado em 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240,
Estados Unidos da América, e todas as suas sucursais e
participadas, directa ou indirectamente detidas, dentro e fora dos
Estados Unidos.

Cada Gestor de Investimento pode, discricionariamente, comprar e
vender títulos através de “dealers” que lhes forneçam informação
de research, informação estatística ou outra. Esta informação
suplementar recebida de um “dealer” é adicional aos serviços que
devem ser prestados pelo Gestor de Investimento nos termos do
contrato de gestão de investimento (investment management
agreement) relevante, e as despesas que estes suportam pela
prestação de serviços de consultoria ao Fundo não serão
necessariamente reduzidas em resultado do recebimento de tal
informação. Adicionalmente, o Gestor de Investimento poderá
efectuar transacções ou celebrar acordos com outros membros do
JPMorgan Chase & Co.

Sujeito à Sociedade Gestora e/ou à aprovação do Conselho de
Administração, o Gestor de Investimento pode sub-delegar a
gestão de qualquer Sub-Fundo para o qual tenha sido indicado
como gestor de investimento, a um ou mais sub-gestores de
investimento (incluindo nomeadamente outras empresas inseridas
na JPMorgan Chase & Co) como descrito no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

4. Banco Depositário, Agente Empresarial e Agente
Administrativo

O J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. foi nomeado como banco
depositário de todos os activos do Fundo, incluindo títulos,
instrumentos do mercado monetário, dinheiro e outros activos. O
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. poderá confiar a custódia física

dos títulos e de outros activos, principalmente dos títulos
negociados no estrangeiro, dos títulos cotados em bolsa
estrangeira, ou dos títulos aceites por instituições de liquidação
para as suas transacções, a tais instituições de liquidação ou a um
ou vários dos seus correspondentes bancários.

O J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. deverá:

a) assegurar que a emissão, resgate, troca e cancelamento das
Acções efectuadas pelo Fundo ou por sua conta, tenham lugar
em conformidade com a lei e com o Contrato de Sociedade;

b) assegurar que em transacções que envolvem activos do Fundo,
o preço pago seja enviado ao Fundo dentro dos prazos
normais;

c) assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados de
acordo com o seu Contrato de Sociedade.

O J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. foi constituído no
Luxemburgo como société anonyme em 16 de Maio de 1973 e tem
a sua sede social na 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, no
Luxemburgo. O J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. tem-se dedicado
a actividades bancárias desde a sua constituição.

Na qualidade de Agente Empresarial e Agente Administrativo, o J.P.
Morgan Bank Luxembourg S.A. é responsável pela determinação
do valor patrimonial líquido das Acções de cada Sub-Fundo e de
cada Classe e pela manutenção dos registos contabilísticos.

5. Acordos de Partilha de Comissões
Os Gestores de Investimento apenas podem celebrar Acordos de
Partilha de Comissões quando exista um interesse directo e
determinável para os seus clientes, incluindo o Fundo, e quando se
considere que as transacções que dão origem às comissões
partilhadas são efectuadas de boa fé, com estrita observância dos
requisitos regulamentares aplicáveis e no melhor interesse do
Fundo e dos Accionistas. Qualquer destes acordos tem de ser
efectuado pelos Gestores de Investimento em termos conformes
com a melhor prática de mercado. Por força dos respectivos
direitos regulatórios locais, alguns Gestores de Investimento
poderão recorrer a Soft Commissions para fazer face a despesas
de serviços de pesquisa ou execução. Outros ordenamentos
jurídicos poderão prever diferentes tipos contratuais para
pagamento desses serviços de acordo com as disposições
regulatórias locais aplicáveis. 

6. Acordos de Corretagem
Os Gestores de Investimento podem nomear um ou mais
corretores de primeira linha para prestar serviços de corretagem e
dealing ao Fundo.

No âmbito das operações de compra e venda que os corretores
efectuem para o Fundo, estes poderão conceder financiamento ao
Fundo e deter acções e dinheiro por conta deste. Como garantia do
pagamento e cumprimento das suas obrigações e
responsabilidades para com os corretores, o Fundo adiantará aos
corretores colaterais em forma de valores mobiliários ou dinheiro.
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Encargos de Gestão e do Fundo
1. Explicação das Estruturas de Encargos
O investimento no Fundo é geralmente oferecido através de seis
estruturas de encargos, representadas pelas Classes de Acções A,
B, C, D, I e X. As Classes de Acções são principalmente
diferenciadas com base no requisito de investimento mínimo, no
caso das Classes de Acções A, B, C e D, ou nos requisitos mínimos
para manutenção da conta e na relação do cliente Accionista com
o JPMorgan Chase & Co., no caso das Classes de Acções X, ou
montantes mínimos de investimento e a relação de cliente do
Accionista com a JPMorgan Chase & Co. nos casos de Classes de
Acções I. 

As Classes de Acções X foram concebidas para abranger  uma
estrutura de encargos alternativa, em que uma Comissão Anual de
Gestão e Consultoria normalmente cobrada ao Fundo e depois
repercutida no preço da Acção é, em vez disso,
administrativamente cobrada e recebida pela Sociedade Gestora
ou pela entidade competente da JPMorgan Chase & Co.,
directamente do Accionista. Certos Sub-Fundos ou Classes de
Acções podem incluir uma comissão de performance, nos termos
infra.

O Fundo procura proteger os Accionistas das flutuações relativas
às Despesas Operacionais e Administrativas (conforme abaixo
definidas), tendo acordado com a Sociedade Gestora que a parte
das Despesas Operacionais e Administrativas que ultrapasse o
montante anual indicado para determinadas Classes de Acções
serão suportadas pela Sociedade Gestora, conforme a seguir se
define. As Despesas Operacionais e Administrativas são afectadas
aos Sub-Fundos a que sejam imputáveis ou a todos os Sub-Fundos
e Classes de Acções pro rata aos respectivos activos líquidos (ou
numa forma justa e razoável determinada pelos Administradores
do Fundo). A afectação das Despesas Operacionais e
Administrativas é auditada anualmente pelos auditores
independentes do Fundo. As Despesas Operacionais e
Administrativas são acumuladas diariamente dentro de cada Classe
de Acções dos Sub-Fundos de acordo com a estrutura de encargos
de cada Classe.

Salvo indicação em contrário no “Anexo III – Características dos
Sub-Fundos”, as Despesas Operacionais e Administrativas
suportadas pelas Classes de Acções A, B, C e D de todos os Sub-
Fundos (e as Classes de Acções I do JPMorgan Investment Funds –
Euro Liquid Market Fund) são estabelecidas num montante fixo
indicado no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”, e a parte
das Despesas Operacionais e Administrativas que ultrapasse os
montantes indicados é suportada pela Sociedade Gestora.
Inversamente, a Sociedade Gestora poderá reter a parte das
Despesas Operacionais e Administrativas, definida no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”, que ultrapasse o montante das
despesas em que a Classe de Acções relevante tenha
efectivamente incorrido. 

Para algumas Classes de Acções, está fixado um montante máximo
para as Despesas Operacionais e Administrativas. Sempre que esta
situação ocorra estará indicada no “Anexo III – Características dos
Sub-Fundos”, e a parte das Despesas Operacionais e

Administrativas afectáveis a essa Classe de Acções que exceda o
montante máximo indicado no “Anexo III – Características dos Sub-
Fundos” é suportado pela Sociedade Gestora.

Todas as excepções às estruturas de encargos acima mencionadas
encontram-se indicadas no “Anexo III – Características dos 
Sub-Fundos”.

A todas as comissões, despesas e encargos a ser suportados pelo
Fundo será adicionado IVA ou qualquer outro encargo fiscal
análogo, conforme aplicável.

2. Comissão Anual de Gestão e Consultoria
O Fundo paga à Sociedade Gestora uma comissão anual de gestão,
calculada como uma percentagem da média diária dos activos
líquidos de cada Sub-Fundo ou Classe de Acções por ele gerida
("Comissão Anual de Gestão e Consultoria"). A Comissão Anual de
Gestão e Consultoria é acumulada diariamente e paga mensal e
postecipadamente de acordo com o montante especificado no
“Anexo III – Características dos Sub-Fundos”. A Comissão Anual de
Gestão e Consultoria relativa às Classes de Acções X dos Sub-
Fundos é administrativamente imposta e recebida pela Sociedade
Gestora directamente do Accionista ou através da entidade da
JPMorgan Chase & Co. competente. Alguns Sub-Fundos ou Classes
de Acções poderão incorporar uma Comissão de Performance nos
termos definidos infra. 

Sujeitos às restrições de investimento a seguir descritas, os Sub-
Fundos poderão investir noutros OICVM e outros OIC geridos pela
Sociedade Gestora pelos Gestores de Investimento, ou por
qualquer membro da JPMorgan Chase & Co. Nos termos da secção
5 b) do “Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes”, não
haverá lugar à duplicação de cobrança de comissões. Evitar-se-á a
dupla cobrança da Comissão Anual de Gestão e Consultoria nesses
activos mediante a) exclusão dos activos dos activos líquidos com
base nos quais a Comissão Anual de Gestão e Consultoria é
calculada ou b) investimento em OICVM ou outros OIC através de
Classes de Acções que não acumulam Comissão Anual de Gestão e
Consultoria, nem outras comissões equivalentes pagáveis ao
respectivo grupo de Gestores de Investimento; ou c) compensação
da Comissão Anual de Gestão e Consultoria por desconto ao Fundo
ou Sub-Fundo da comissão anual de gestão e consultoria (ou
equivalente) cobrada ao OICVM ou outros OIC subjacentes; ou d)
cobrança, apenas, da diferença entre a Comissão Anual de Gestão
e Consultoria do Fundo ou Sub-Fundo nos termos do “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos” e a Comissão Anual de Gestão e
Consultoria (ou equivalente) cobrada ao OICVM ou outros OIC
subjacentes.

3. Despesas Operacionais e Administrativas
O Fundo suporta todas as suas despesas operacionais ordinárias
(“Despesas Operacionais e Administrativas”), incluindo, entre
outras, despesas de constituição tais como os custos de
organização e de registo; comissões de custódia correntes,
abrangendo encargos de transacção e de safekeeping a pagar ao
Banco Depositário (“Comissões de Custódia”); comissões fiduciárias
a pagar ao Banco Depositário (“Comissões Fiduciárias”); comissões
de contabilidade, abrangendo os serviços de contabilidade e
administração do fundo a pagar ao Banco Depositário (“Comissões



de Contabilidade”); comissões de transferência, abrangendo os
serviços de registo e transferência e a pagar à Sociedade Gestora
(“Comissões de Transferência”); a taxe d’abonnement
luxemburguesa, até ao montante máximo referido no capítulo infra
"Tributação" (“Taxe d’abonnement”); despesas dos Administradores
e ajudas de custo razoáveis incorridas pelos Administradores do
Fundo; honorários e despesas legais e de auditoria; despesas
correntes de registo e de cotação, incluindo despesas de tradução;
e os custos e despesas de preparação, impressão e distribuição do
Prospecto do Fundo, relatórios financeiros e outros documentos
colocados à disposição dos seus Accionistas. As Despesas
Operacionais e Administrativas não incluem as Comissões de
Transacção, nem as Despesas Extraordinárias (conforme a seguir
definido).

As despesas de constituição do Fundo e as despesas relacionadas
com a constituição de novos Sub-Fundos podem ser capitalizadas e
amortizadas durante um período não superior a cinco anos,
conforme permitido pela Lei do Luxemburgo.

4. Comissões de Transacção
Cada Sub-Fundo suporta os custos e despesas relativos à compra e
venda dos títulos e instrumentos financeiros da carteira,
honorários e comissões de corretagem, juros ou taxas a pagar e
outras despesas relacionadas com as transacções (“Comissões de
Transacção”).

As Comissões de Transacção são contabilizadas numa base
monetária e são pagas, quando incorridas ou facturadas, dos
activos líquidos do Sub-Fundo a que são imputáveis. As Comissões
de Transacção são afectadas a cada Classe de Acções dos Sub-
Fundos.

As comissões de subscrição, resgate e troca de OICVM ou outros
OIC geridos pela Sociedade Gestora, pelos Gestores de
investimento ou qualquer outro membro da JPMorgan Chase & Co.
para os quais um Sub-Fundo pode investir não serão aplicáveis.

5. Despesas Extraordinárias
O Fundo suportará quaisquer despesas extraordinárias incluindo,
entre outros, custos de processos judiciais, e quaisquer taxas,
impostos, ou encargos similares impostos ao Fundo ou aos seus
activos que não sejam considerados despesas ordinárias
(“Despesas Extraordinárias”).

As despesas extraordinárias são contabilizadas em espécie e
pagas, quando incorridas ou facturadas, dos activos líquidos do

Sub-Fundo a que são imputáveis. As Despesas Extraordinárias são
afectadas a cada Classe de Acções dos Sub-Fundos.

6. Comissões de Performance (Performance Fees)
Em alguns Fundos, a Sociedade Gestora terá direito a receber uma
comissão de performance (“Comissão de Performance” commo
definida no “Anexo V – Cálculo das Comissões de Performance”)
que acresce a outras comissões e despesas.

A Sociedade Gestora tem direito a uma Comissão de Performance
caso, num ano contabilístico, a performance do Sub-Fundo exceda
o retorno do Parâmetro de Referência (Benchmark) durante esse
período, sem prejuízo da aplicação de um Mecanismo de Claw-Back
ou de High Water Mark. O mecanismo da Comissão de
Performance, a Taxa de Comissão de Performance (como definido
no “Anexo V – Cálculo das Comissões de Performance”) e os
parâmetros de referência das Comissões de Performance estão
indicados no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos” de cada
Sub-Fundo relevante.

Informação pormenorizada acerca do modo como a Comissão de
Performance é acumulada e cobrada consta do “Anexo V – Cálculo
das Comissões de Performance”.

Os Sub-Fundos poderão investir em OICVM ou outros OIC geridos
pela Sociedade Gestora, pelos Gestores de investimento ou
qualquer outro membro da JPMorgan Chase & Co. Nos termos da
secção 5 b) do “Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes”,
não ocorrerá cobrança em duplicado de comissões de gestão e
aconselhamento. A cobrança em duplicado de comissões de
performance será evitada através de um dos seguintes
mecanismos: a) Quando um Sub-Fundo invista em tais OICVM ou
outros OIC e estes OICVM ou outros OIC cobrem comissões de
performance, o Sub-Fundo não cobrará comissões de performance,
ou b) Quando um Sub-Fundo cobrar uma comissão de performance
não investirá em OICVM ou outros OIC que cobrem comissões de
performance.

7. Relatório de Comissões e Despesas
O montante agregado de todas as comissões e despesas pagas ou
a pagar por cada Sub-Fundo (salvo as Comissões de Transacção)
deverá ser reportado nos relatórios financeiros semestrais não
auditados e relatórios anuais auditados do Fundo.
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Tributação
O sumário que segue é baseado na lei e práticas actualmente em
vigor no Grão-Ducado do Luxemburgo. Por esse motivo, encontra-
se sujeito a alterações futuras. Os investidores deverão informar-se
junto dos seus consultores profissionais acerca de potenciais
impostos ou acerca de potenciais consequências inerentes à
compra, detenção, transmissão ou venda das Acções do Fundo ao
abrigo das leis dos seus países de cidadania, residência ou
domicílio. O sumário que se segue é baseado na interpretação da
lei e das práticas em vigor à data da elaboração do presente
documento, por parte dos Administradores, e aplica-se aos
investidores que adquiram Acções no Fundo como um
investimento. Por favor, consulte o Anexo I, “Informação para os
Investidores de Alguns Países” para informações adicionais sobre
os requisitos específicos do respectivo país.

1. O Fundo
Nos termos da lei e práticas em vigor, o Fundo não está sujeito a
qualquer imposto luxemburguês sobre o rendimento, nem estão os
dividendos pagos pelo Fundo sujeitos a qualquer imposto retido na
fonte no Luxemburgo. No entanto, o Fundo está sujeito, no
Luxemburgo, a um imposto de subscrição ("taxe d'abonnement")
de 0,05% ao ano sobre os seus activos líquidos. Este imposto deve
ser pago trimestralmente e calculado sobre a totalidade do valor
patrimonial líquido do Fundo, no final do trimestre relevante.
Nenhum imposto será cobrado à parte dos activos do Fundo
investidos em unidades de participação de outros organismos de
investimento colectivo do Luxemburgo desde que tais unidades de
participação já tenham sido sujeitas a tal imposto. No Luxemburgo,
não é aplicado o imposto do selo ou qualquer outro imposto
aquando da emissão de Acções do Fundo, com excepção de um
imposto pago numa única vez, aquando da constituição. Até um
máximo de 0,05%, o supracitado imposto de subscrição está
incluído nas comissões e despesas a que se refere o capítulo
"Encargos de Gestão e do Fundo”.

Os rendimentos de juros, os rendimentos de dividendos e os
rendimentos de mais-valias recebidos pelo Fundo com respeito a
alguns dos seus valores mobiliários ou depósitos em numerário
podem estar sujeitos a imposto retido na fonte, a taxas variáveis, a
título definitivo e não recuperável nos países de origem.

Uma taxa de imposto reduzida correspondente a 0,01% ao ano dos
activos líquidos será aplicável às Classes de Acções que sejam
exclusivamente vendidas e detidas por Investidores Institucionais.
Adicionalmente, os Sub-Fundos que investem exclusivamente em
depósitos e  instrumentos do mercado monetário, em
conformidade com a Lei do Luxemburgo relativa a Organismos de
Investimento Colectivo, estão sujeitos à mesma taxa de imposto
reduzida de 0,01% ao ano dos seus activos líquidos.

No Luxemburgo, não se paga qualquer imposto de mais ou menos
valias realizadas nos activos do Fundo. Apesar de não se esperar
que os lucros obtidos, a curto ou a longo prazo, venham a ser
tributáveis noutros países, os Accionistas devem estar informados
e reconhecer que essa possibilidade não está totalmente excluída.

O Fundo está sujeito a um encargo fiscal anual de 0,08% sobre o
valor patrimonial líquido das Acções colocadas através de
intermediários financeiros belgas. O encargo fiscal será devido e
pago ao Reino da Bélgica desde que os Fundos estejam registados
para comercialização pública nesse Estado.

2. Accionistas
Os Accionistas não residentes no Luxemburgo não estão, em regra,
aí sujeitos a qualquer imposto sobre mais-valias, o rendimento,
doações, o património, sucessões ou outros, excepto os Accionistas
domiciliados, residentes ou com estabelecimento estável no
Luxemburgo, com excepção de certos ex-residentes no
Luxemburgo e não-residentes que detenham mais de 10% do
capital social do Fundo, alienando-o no todo ou em parte nos seis
meses subsequentes à aquisição. Por favor consulte também o
capítulo “Direito Comunitário” infra.

3. Direito Comunitário 
O Conselho da União Europeia adoptou, em 3 de Junho de 2003, a
Directiva do Conselho 2003/48/CE referente à tributação de
rendimentos (a “Directiva”). Nos termos da Directiva, os Estados-
Membros da UE terão de fornecer às autoridades tributárias de
outros Estados-Membros da UE informações sobre pagamentos de
juros ou rendimentos similares feitos por um agente pagador (tal
como definido na Directiva) na sua jurisdição a pessoa singular
residente noutro Estado-Membro da UE. A Áustria, a Bélgica e o
Luxemburgo optaram, quanto a tais rendimentos, por um sistema
tributário de retenção por um período transitório. O Mónaco, o
Liechtenstein, Andorra e San Marino, as Ilhas do Canal (Channel
Islands), a Ilha de Man e os territórios dependentes ou associados
no Caribe, também introduziram medidas equivalentes a propósito
das obrigações de informação ou, durante o período transitório, do
imposto retido na fonte. 

A directiva foi transposta no Luxemburgo por uma lei datada de 21
de Junho de 2005 (“Lei EUSD”).

Os dividendos distribuídos por um Sub-Fundo do Fundo serão
sujeitos à Directiva e à Lei EUSD se mais de 15% dos activos desse
Fundo forem investidos em títulos de dívida negociáveis (tal como
definidos na Directiva). Os resultados obtidos pelos Accionistas
pela alienação de Acções serão submetidos à obrigação de
informação ou à retenção prevista supra, se mais de 40% dos
activos do Fundo forem investidos em títulos de dívida negociáveis
(esses Sub-Fundos, doravante, serão designados por “Sub-Fundos
Afectados”).

O imposto com retenção na fonte aplicável terá uma taxa de 20%
até 30 de Junho de 2011 e de 35% a partir de 1 de Julho de 2011
em diante.

Consequentemente, se, relativamente a um Sub-Fundo Afectado, o
agente pagador luxemburguês fizer um pagamento de dividendos
ou de lucros de resgate directamente a um Accionista que seja
uma  pessoa singular residente ou que se considere residente,
para efeitos fiscais, noutro Estado-Membro da UE ou em algum dos
territórios dependentes ou associados referidos supra, esse
pagamento será, de acordo com o parágrafo seguinte, sujeito a um
imposto com retenção na fonte à taxa referida supra.



Nenhum imposto com retenção na fonte será retido pelo agente
pagador luxemburguês se a pessoa singular em causa (i) tiver
autorizado expressamente o agente pagador a fornecer
informação às autoridades fiscais, de acordo com o disposto na Lei
EUSD, ou (ii) tiver fornecido ao agente pagador um certificado do
formato exigido pela Lei EUSD obtido junto das autoridades
competentes, para efeitos fiscais, do seu Estado de residência.

O Fundo reserva-se o direito de rejeitar qualquer pedido de acções
se a informação fornecida por um investidor prospectivo não
observar os requisitos exigidos pela Lei EUSD, conforme resultam
da Directiva.

O que foi dito supra é apenas um sumário das implicações da
Directiva e da Lei EUSD, baseado na actual interpretação delas
feita. Consequentemente, não é completo em todos os aspectos
nem constitui um conselho fiscal ou de investimento. Os
investidores devem, portanto, procurar aconselhar-se junto dos
seus consultores financeiros ou fiscais, acerca das implicações
que lhes possam advir em consequência da Directiva e da Lei
EUSD.
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Anexo I – Informação para os Investidores
de Alguns Países

Informação geral
Os investidores de cada país onde um Sub-Fundo tenha sido
registado junto da autoridade supervisora competente poderão
obter, gratuitamente, o Prospecto, o(s) Prospecto(s)
Simplificado(s), o Contrato de Sociedade e o relatório anual mais
recente (e, caso tenha sido publicado posteriormente, o relatório
semestral) do Agente de Vendas desse país. As demonstrações
financeiras constantes dos relatórios anuais são auditadas por
auditores independentes.

A seguir apresentamos informação relativa aos Agentes de Vendas
em determinados países.

1. Irlanda
Informação Geral
Investir no Fundo acarreta um grau de risco. O valor das Acções e
o respectivo rendimento pode descer ou subir, podendo os
investidores não recuperar o montante investido. O investimento
no Fundo pode não ser adequado para todos os investidores. Este
documento não consubstancia uma recomendação para comprar,
vender ou, por qualquer forma, manter qualquer investimento
particular ou posição Accionista. Os investidores que necessitem
de aconselhamento devem procurar um consultor financeiro
apropriado.

Facilities Agent
A BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited foi nomeada como
Facilities Agent do Fundo na Irlanda e concordou disponibilizar nos
seus escritórios sitos em Guild House, Guild Street, P.O. Box 4935,
IFSC, Dublin 1, Irlanda, os meios necessários para que:

(a) um Accionista possa aí resgatar as suas Acções e obter o
pagamento dos resultados do resgate; e

(b) aí seja possível obter informações verbais e escritas sobre o
Valor Patrimonial Líquido por Acção, mais recentemente
publicado pelo Fundo. Podem ser obtidas ou consultadas,
cópias dos documentos seguintes em Inglês, livres de
encargos, no endereço supra:

(i) Contrato de Sociedade do Fundo e respectivas alterações;

(ii) o Prospecto mais recente; 

(iii) os Prospectos Simplificados mais recentes; e 

(iv) os relatórios anuais e semestrais mais recentes 

Os administradores do Fundo pretendem gerir os negócios do
Fundo de modo a que o Fundo não se torne residente na Irlanda
para efeitos fiscais. Em consonância, desde que o Fundo não
pratique qualquer negócio dentro da Irlanda ou desenvolva um
negócio na Irlanda através de uma sucursal ou agência, o Fundo
não estará sujeito a tributação na Irlanda sobre os seus
rendimentos e ganhos salvo no que respeita a determinados
rendimentos e ganhos com origem na Irlanda.

As Acções do Fundo deverão constituir, um “interesse material”
(“material interest”) num fundo offshore situado num local
qualificável, para efeitos do Capítulo 4 (Secções 747B a 747F) da
Parte 27 do Taxes Consolidation Act de 1997 (conforme alterado).
Sujeito a circunstâncias pessoais, os Accionistas residentes na
Irlanda para efeitos fiscais estarão sujeitos a imposto sobre o
rendimento relativamente a quaisquer distribuições de
rendimentos feitas pelo Fundo (quer distribuídos, quer reinvestidos
em novas Acções).

Para além disso, chama-se a atenção das pessoas singulares
residentes ou habitualmente residentes na Irlanda para efeitos
fiscais, para determinada legislação anti-evasão fiscal (anti-
avoidance) em particular o Capítulo 1 da Parte 33 do Taxes
Consolidation Act, 1997 (conforme alterado), que poderá torná-las
sujeitas a imposto sobre o rendimento no que respeita a
rendimentos ou lucros do Fundo não distribuídos e também o
Capítulo 4 da Parte 19 do Taxes Consolidation Act, 1997 (conforme
alterado) que pode ser relevante para qualquer pessoa que
detenha 5% ou mais das Acções do Fundo se, simultaneamente, o
Fundo for controlado de um tal modo que se torne uma sociedade
que seria, caso fosse residente na Irlanda, uma sociedade
“próxima” (“close” company) para efeitos de tributação na Irlanda.

Chama-se a atenção para o facto de se poderem aplicar regras
especiais a determinados tipos de Accionistas (como sejam as
instituições financeiras). As pessoas residentes na Irlanda, mas que
aí não estejam domiciliadas, podem ter direito a reclamar um
crédito de imposto, caso em que a obrigatoriedade de pagar
impostos apenas surgirá se, e quando, os rendimentos ou ganhos
provenientes do Fundo forem recebidos na Irlanda. Antes de
investir em Acções do Fundo, os investidores deverão procurar
aconselhamento profissional próprio no que respeita às
consequências fiscais. A legislação e prática fiscais, bem como os
níveis de tributação, podem variar com o tempo.

Mais informações sobre o Fundo e seus procedimentos relevantes
de negociação podem ser obtidos junto do Facilities Agent. 

2. Itália
O Fundo nomeou a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.,
Milan Branch, com sede na Via Catena 4, I – 20121 Milan como
agente de marketing.

Para além das comissões e despesas indicadas no Prospecto serão
cobradas aos Accionistas Italianos comissões relativas à actividade
do Agente Pagador tal como definido e especificado na última
versão do application form (formulário) disponível e aplicável em
Itália.

Planos de Poupanças Regulares (Regular Savings Plans),
programas de resgate e de troca podem estar disponíveis em
Itália. Informação adicional pode ser encontrada na versão mais
recente do Boletim de Subscrição Italiano, o qual pode ser obtido
junto de Distribuidores autorizados. 

Para mais informação, é favor consultar o formulário/boletim de
subscrição (application form) disponível e aplicável em Itália 



3. Holanda
Para obter informações sobre o Fundo, bem como informações
sobre a subscrição e o resgate de acções no Fundo, os investidores
Holandeses devem contactar a JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., the Netherlands Branch, WTC Torre B, 11.º Andar,
Strawinskylaan 1135, 1077 XX Amesterdão, Holanda.

Toda a informação relevante para os investidores será publicada
num jornal nacional. O Fundo publicará informação sobre, entre
outras, alterações na política de investimento dos Sub-Fundos,
alterações no valor intrínseco das Acções dos Sub-Fundos,
pagamento de dividendos e data e local de assembleias de
Accionistas.

4. Espanha
O Fundo nomeou a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.,
Spanish Branch, com sede em 29 Jose Ortega y Gasset, 2.º Andar,
28006 Madrid, Espanha, como agente de vendas. Mais informação
para investidores espanhóis encontra-se no marketing
memorandum espanhol submetido à Comisión Nacional del
Mercado de Valores (“CNMV”) e disponível junto do agente de
vendas espanhol.

5. Reino Unido
O Fundo foi autorizado ao abrigo da Parte I da lei Luxemburguesa
de 20 de Dezembro, 2002 que respeita a organismos de
investimento colectivo (“loi relative aux organismes de placement
collectif” a “lei Luxemburguesa” ou “Luxembourg Law”) e está
organizado sob a forma de um umbrella scheme. O Fundo
qualifica-se como um fundo OICVM ao abrigo da Directiva 85/611
da CE, de 20 de Dezembro, 1985, conforme alterada. O Fundo está
registado junto da CSSF e foi constituído a 22 de Dezembro, 1994.
Com aprovação prévia da CSSF, o Fundo pode, de tempos em
tempos, criar um ou mais Sub-fundos adicionais. 

É chamada a atenção dos potenciais investidores no Reino Unido
para a descrição dos factores de risco associados a um
investimento no Fundo que se encontra na secção “Anexo IV –
Factores de Risco”

O Fundo é um esquema reconhecido (“recognised scheme”) no
Reino Unido para os efeitos do Financial Services and Markets Act
2000 (“FSMA”) de acordo com a secção 264 do FSMA. O conteúdo
deste Prospecto foi aprovado, para os efeitos da secção 21 do
FSMA, pelo Fundo, que como esquema reconhecido ao abrigo da
secção 264 do FSMA é uma pessoa autorizada (authorised person)
e, como tal, é regulado pela Financial Services Authority (“FSA”). O
Prospecto pode, em conformidade, ser distribuído no Reino Unido
sem restrições. Cópias deste Prospecto foram entregues à FSA
conforme requerido pelo FSMA.

O Fundo nomeou a JPMorgan Asset Management Marketing
Limited, tendo o seu principal local de actividade em Finsbury
Dials, 20 Finsbury Street, Londres EC2Y 9AQ, como facilities agent,
agente de marketing e de vendas. Cópias dos seguintes
documentos, em língua inglesa, poderão ser obtidas ou
consultadas, sem encargos, no endereço supra:

(a) Contrato de Sociedade do Fundo e respectivas alterações;

(b) Prospecto mais recente;

(c) Prospectos Simplificados mais recentes; e

(d) Relatórios anuais e semestrais mais recentes.

Os investidores poderão resgatar, diligenciar o resgate e receber o
pagamento respeitante às Acções contactando o agente de
marketing e vendas.

Plano de Compensação de Serviços Financeiros (Financial
Services Compensation Scheme) Todas as pessoas interessadas na
aquisição de Acções do Fundo deverão estar informadas de que as
regras e os regulamentos previstos no Financial Services and
Markets Act 2000 do Reino Unido, relativos à protecção dos
investidores, não se aplicam ao Fundo, e que o Plano de
Compensação de Serviços Financeiros estabelecido pela
Autoridade de Serviços Financeiros (Financial Services Authority)
poderá não se aplicar a qualquer investimento no Fundo.

Tributação de Accionistas residentes no Reino Unido O Fundo
pretende ser gerido e controlado de forma a não ser tratado como
residente no Reino Unido para efeitos da respectiva legislação
fiscal.

(i) Tributação no Reino Unido sobre dividendos pagos pelo
Fundo Todos os investidores residentes no Reino Unido, para
efeitos da respectiva legislação fiscal, estão sujeitos a imposto
para pessoas singulares e para pessoas colectivas sobre os
dividendos pagos pelas Acções de distribuição (distribution
Shares).

(ii) Tributação no Reino Unido sobre rendimentos provenientes
de Acções do Fundo As Acções do Fundo constituirão um
(“material interest in an offshore fund”), para os efeitos das
secções 757-764 do Income and Corporation Taxes Act 1988
("Taxes Act") ("Offshore Funds Provisions"). Por conseguinte,
todos os ganhos decorrentes do resgate ou outra forma de
alienação das Acções por investidores residentes no Reino
Unido ou investidores aí habitualmente residentes (quer sejam
pessoas singulares ou colectivas) serão sujeitos ao pagamento
do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares ou do
imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas, e não ao
imposto sobre rendimentos de capital, salvo se a Classe de
Acções correspondente (designada por “dist”) tenha sido
classificada  pelo HM Revenue & Customs como “distributing
share class” e tenha mantido essa qualidade durante o período
no qual as acções foram detidas. 

Vide “Política de Dividendos”, secção, “3.3 Dividendos” que
confirma que certas Classes de Acções do Fundo são
qualificadas como distributing para efeitos das Offshore Funds
Provisions.

(iii) Diversos Chama-se a atenção das pessoas singulares
habitualmente residentes no Reino Unido para a secção 739-
742 do Taxes Act que, nalgumas circunstâncias, determina a
obrigação de pagar o imposto sobre rendimento relativamente
a rendimentos não distribuídos do Fundo. No entanto,
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informamos que o HM Revenue & Customs, em regra, não
aplica tais disposições, sempre que se aplicarem as Offshore
Funds Provisions.

A informação anterior reflecte o entendimento dos
Administradores sobre as actuais leis, regulamentos e prática no
Reino Unido. Os investidores residentes no Reino Unido deverão
obter aconselhamento de profissionais sobre as matérias fiscais e
outras matérias relevantes. Chama-se a atenção dos investidores
para o facto de que poderão não recuperar a totalidade do
montante por si investido no Fundo. 

Os investidores poderão obter informação sobre o Valor
Patrimonial Líquido das Acções do Fundo mais recentemente
publicados, e enviar quaisquer reclamações, por escrito, sobre o
funcionamento do Fundo, através dos agentes de vendas acima
indicados, para que as mesmas sejam enviadas para a sede do
Fundo.

As informações anteriormente indicadas baseiam-se no
entendimento dos Administradores sobre as leis e práticas
actualmente em vigor nos países supra referidos e estão sujeitas
a alterações. Tais informações não devem ser consideradas como
conselhos jurídicos ou fiscais, devendo todos os investidores
obter informação e, em caso de necessidade, consultar os seus
consultores profissionais sobre as possíveis consequências fiscais
ou outras consequências resultantes da compra, detenção,
transmissão ou venda das Acções, em conformidade com as leis
vigentes nos seus países de origem, cidadania, residência ou
domicílio.



Anexo II – Restrições ao Investimento 
e Poderes

A prossecução do objectivo de investimento e da política de
qualquer Sub-Fundo deve obedecer aos limites e restrições
indicados neste Anexo. Tais limites e restrições ficam, a todo
momento, sujeitos aos regulamentos e directrizes emitidas, de
quando em quando, pela CSSF ou por qualquer outra entidade
regulamentar competente,

Regras Gerais de Investimento

1) a) O Fundo apenas poderá, exclusivamente investir em:

i) Valores mobiliários e instrumentos de mercado
monetário admitidos à cotação oficial numa bolsa de
valores; e/ou

ii) Valores mobiliários e instrumentos de mercado
monetário transaccionados noutro mercado
regulamentado; e/ou

iii) Valores mobiliários transmissíveis e instrumentos de
mercado monetários recentemente emitidos, desde
que nas condições de emissão esteja incluída uma
promessa de que será requerida a admissão à cotação
oficial num mercado regulamentado e que essa
admissão é assegurada no ano subsequente à emissão;
e/ou

iv) Unidades de participação em OICVM autorizados ao
abrigo da Directiva comunitária n.º 85/611/CEE e/ou
outros organismos de investimento colectivo (“OIC”),
de acordo com a definição do primeiro e segundo
incisos do Artigo 1, parágrafo (2), desde que
localizados num Estado-Membro da UE e desde que:

- esses OIC tenham sido autorizados ao abrigo das leis
de qualquer Estado-Membro da União Europeia ou
ao abrigo das leis do Canadá, Hong Kong, Japão,
Noruega, Suíça ou Estados Unidos da América;

- o nível de protecção dos detentores de unidades de
participação nesses OIC seja equivalente à protecção
dada aos detentores de unidades de participação
num OICVM, ao abrigo dos requisitos da Directiva
Comunitária n.º 611/85, nomeadamente no que diz
respeito às regras sobre segregação, empréstimos e
vendas a descoberto de valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado
monetário;

- a actividade desses OIC seja reportada em relatórios
semestrais e anuais, de modo a assegurar uma
avaliação do seu activo e passivo, receitas e
transacções durante o período abarcado pelo
relatório; 

- não possam, nos termos dos documentos
constitutivos, investir mais de 10% dos seus activos
em unidades de participação de outros OICVM ou
outros OIC; e/ou

v) Depósitos bancários à ordem ou a prazo não
superiores a 12 meses, desde que a instituticão de
crédito tenha a sua sede num país que seja um estado-
membro da ocde ou um estado da FATF; e/ou

vi) Instrumentos financeiros derivados, incluindo
instrumentos equivalentes de poupança (cash-settled
instruments), negociados num Mercado
Regulamentado referido supra nos sub-parágrafos i) e
ii), e/ou instrumentos financeiros derivados negociados
over-the-counter (“derivados OTC”), desde que:

- os activos subjacentes consistam em instrumentos
abrangidos pela secção 1) a), índices financeiros,
taxas de juro, de câmbio ou divisas nas quais o Sub-
Fundo possa investir, de acordo com os seus
objectivos de investimento;

- as contrapartes das transacções em derivados OTC
sejam instituições sujeitas a supervisão prudencial e
pertençam às categorias aprovadas pela autoridade
de Supervisão do Luxemburgo;

- os derivados OTC estejam sujeitos a avaliação fiável
e verificável numa base diária e possam ser
vendidos, liquidados ou encerrados a qualquer
momento por uma transacção offsetting, a qualquer
altura pelo seu justo valor, por iniciativa do
Conselho, numa transacção offsetting.

e/ou

vii)Instrumentos do mercado monetário diferentes dos
transaccionados num Mercado Regulamentado,
quando a emissão ou o emitente sejam eles próprios
objecto de regulamentação para efeitos de
protecção dos investidores e da poupança, e desde
que tais instrumentos:

a. Sejam emitidos ou garantidos por órgãos da
administração central, regional ou local, ou pelo
banco central de um Estado-Membro da UE, pelo
Banco Central Europeu, pela UE ou pelo Banco
Europeu de Investimento, por um Estado que não
seja membro da UE, por um Estado membro da
Federação ou por instituição internacional de
carácter público a que pertençam um ou mais
Estados-membros da UE; ou

b. sejam emitidos por uma sociedade emitente de
valores mobiliários admitidos à negociação num dos
Mercados Regulamentados referidos supra em 1) a)
i) e ii); ou

c. sejam emitidos ou garantidos por uma instituição de
crédito que tenha a sua sede social num país que
seja um Estado-membro da OCDE e Estado da FATF;
ou

d. sejam emitidos por outras entidades pertencentes às
categorias aprovadas pela CSSF, desde que os
investimentos nesses instrumentos sejam sujeitos à
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protecção do investidor equivalente à referida supra
em a., b. ou c. e desde que o emitente seja uma
sociedade com capital e reservas de montante
mínimo de dez milhões de Euro (EUR 10.000.000,00)
e que apresente e publique as suas contas anuais de
acordo com a Directiva comunitária n.º 78/660/CEE,
e seja uma entidade que, dentro de um grupo de
sociedade, se especializar  no financiamento do
grupo ou que seja uma entidade especializada no
financiamento de veículos de titularização que
beneficiam de uma linha de crédito bancária.

b) Adicionalmente, o Fundo pode investir um máximo de 10%
dos activos de qualquer Sub-Fundo em valores mobiliários e
instrumentos do mercado monetário distintos dos referidos
supra em a).

2) O Fundo pode deter, a título acessório, activos líquidos.

3) a) i) O Fundo não investirá mais de 10% dos activos de
qualquer Sub-Fundo em valores mobiliários
transmissíveis ou instrumentos do mercado monetário
emitidos por uma mesma entidade.

O Fundo não poderá investir mais de 20% dos activos
totais de um Sub-Fundo em depósitos feitos com a
mesma entidade.

A exposição de risco para uma contraparte de um Sub-
Fundo numa transacção de derivados OTC não poderá
exceder 10% dos seus activos quando a contraparte
seja uma instituição de crédito referida supra em 1) a)
v) ou 5% dos seus activos, nos restantes casos.

ii) O valor total de valores mobiliários transmissíveis e de
instrumentos do mercado monetário detidos pelo
Fundo em nome do Sub-Fundo, por entidade emitente,
que representem mais de 5% dos activos desse Sub-
Fundo não pode ultrapassar  40% do valor dos activos
desse Sub-Fundo.

Este limite não é aplicável a depósitos e transacções de
derivados OTC feitas com instituições financeiras
sujeitas a supervisão prudencial.

Sem prejuízo dos limites individuais estabelecidos no
parágrafo 3 a) i), o Fundo não poderá acumular por
cada Sub-Fundo:

- investimentos em valores mobiliários
transmissíveis ou instrumentos do mercado
emitidos por uma única entidade; e/ou

- depósitos feitos com uma única entidade; e/ou

- exposições derivadas de transacções sobre
derivados OTC efectuadas com uma única entidade,

que ultrapassem 20% dos seus activos.

iii) O limite de 10% estabelecido supra no sub-parágrafo 3
a) i) será aumentado para um máximo de 35% no caso

de valores mobiliários transmissíveis ou instrumentos
de mercado monetário emitidos ou garantidos por um
Estado-Membro da UE, pelas suas autoridades locais
ou departamentos, ou por outro Estado Elegível ou por
instituições internacionais de carácter público a que
pertençam um ou mais Estados-Membros da UE.

iv) O limite estabelecido supra no primeiro parágrafo de
3) a) i) poderá ser elevado para um máximo de 25%
relativamente a certos instrumentos de dívida, quando
são emitidos por instituições de crédito que tenham a
sua sede  na UE e que estejam sujeitas por lei, a
supervisão pública especial destinada à protecção dos
detentores de unidades de participação.
Designadamente, as quantias derivadas da emissão
desses instrumentos de dívida devem ser investidas, de
acordo com a lei, em activos que durante todo o
período de validade dos instrumentos de dívida sejam
capazes de cobrir certas pretensões incorporadas
nesses instrumentos e, na hipótese de insolvência do
emitente, sejam utilizados prioritariamente para
proceder ao reembolso do capital e ao pagamento dos
juros acumulados.

Se um Sub-Fundo investir mais de 5% dos seus activos
nos instrumentos de dívida referidos no parágrafo
supra e que sejam emitidos por uma única entidade, o
valor total desses investimentos não poderá
ultrapassar 80% do valor dos activos do Sub-Fundo.

v) Os valores mobiliários transmissíveis e os instrumentos
do mercado monetário referidos supra nos parágrafos
iii) e iv) não serão incluídos no cálculo do limite de
40% estabelecido supra no parágrafo 3) a) ii).

vi) Os limites estabelecidos nos sub-parágrafos i), ii), iii) e
iv) não poderão ser acumulados e, consequentemente,
os investimentos em valores mobiliários transmissíveis
emitidos pela mesma entidade emitente, em depósitos
ou instrumentos derivados efectuados com essa
entidade, na observância do disposto supra nos sub-
parágrafos i), ii) e v) não poderá, em caso algum,
ultrapassar 35% dos activos de qualquer Sub-Fundo;

As sociedades que fazem parte do mesmo grupo para
os efeitos de contabilidade consolidada, tal como
definida na observância do disposto na Directiva
comunitária n.º 83/349/CEE ou na observância das
regras de contabilidade internacionalmente
reconhecidas, são consideradas como uma única
entidade, para os efeitos de calcular os limites
estabelecidos na secção 3) a).

Um Sub-Fundo poderá, acumuladamente, investir até
20% dos seus activos em valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
dentro do mesmo grupo.



b)   i) Sem prejuízo dos limites estabelecidos infra na secção
4, os limites estabelecidos supra na secção 3) a) são
elevados para um máximo de 20% no que diz respeito
a investimentos em acções e/ou valores mobiliários
representativos de dívida emitidos pela mesma
entidade quando, de acordo com o Prospecto, o
objectivo da política de investimento do Sub-Fundo
consista em igualar a composição de certos índices de
acções ou valores mobiliários representativos de dívida
que sejam reconhecidos pela CSSF, com base no
seguinte:

- a composição do índice seja suficientemente
diversificada,

- o índice represente um parâmetro de referência
(benchmark) adequado para o mercado a que se
refere,

- seja publicado nos termos exigidos.

ii) O limite estabelecido supra em 3) b) i) é aumentado
por 35% sempre que se prove ser justificado  por
condições excepcionais de mercado, designadamente
em mercado regulamentados em que certos valores
mobiliários transmissíveis ou instrumentos de mercado
monetário sejam claramente preponderantes. O
investimento efectuado ao abrigo deste limite é
permitido apenas para um único emitente.

iii) Sem prejuízo das regras estabelecidas na secção 3) a),
o Fundo está autorizado a investir até 100% dos
activos de qualquer Sub-Fundo, de acordo com o
princípio da minimização de riscos,  em valores
mobiliários transmissíveis e em instrumentos do
mercado monetário emitidos ou garantidos por um
Estado-Membro da UE, pelas suas autoridades locais
ou departamentos, ou por outro Estado-membro da
OCDE ou por instituições internacionais de carácter
publico a que pertençam um ou mais Estados-
Membros da UE, desde que esse Sub-Fundo detenha
valores mobiliários de, pelo menos, seis emitentes
distintos e desde que os valores mobiliários de uma
emissão não representem mais de 30% dos activos
totais desse Sub-Fundo.

4) a) O Fundo não poderá adquirir:

i) Acções que lhe confiram direitos de voto que permitam
exercer uma influência significativa na gestão de uma
entidade emitente, ou

ii) Mais de:

a. 10% das acções sem direito do mesmo emitente;
e/ou

b. 10% dos valores mobiliários representativos de
dívida do mesmo emitente; e/ou 

c. 25% das unidades de participação do mesmo OICVM
e/ou de outro OIC; e/ou

d. 10% dos instrumentos de mercado monetário do
mesmo emitente.

Os limites previstos supra em 4 a) ii) b. c. podem não ser
respeitados no momento da aquisição se, nesse momento,
o montante ilíquido dos valores mobiliários representativos
de dívida ou dos instrumentos do mercado monetário ou
unidades de participação ou o montante líquido dos títulos
emitidos não puder ser calculado.

b) O disposto supra nos parágrafos 4) a) i) e 4) a) ii) não se
aplica quanto a:

i) Valores mobiliários transmissíveis e instrumentos do
mercado monetário emitidos ou garantidos por um
Estado-Membro da UE ou pelas suas autoridades
locais;

ii) Valores mobiliários transmissíveis e instrumentos do
mercado monetário emitidos por um Estado que não
seja membro da UE;

iii) Valores mobiliários transmissíveis e instrumentos do
mercado monetário emitidos por uma instituição
internacional de carácter público de que faça parte um
ou mais Estados-Membros da UE;

iv) Acções detidas por um Sub-Fundo no capital de uma
sociedade constituída num Estado que não seja
membro da UE, que invista, principalmente, em valores
mobiliários emitidos por entidades que tenham a sua
sede nesse Estado, sendo que, ao abrigo da legislação
desse Estado, essa detenção represente a única forma
de o Sub-Fundo poder investir em entidades emitentes
desse Estado. Todavia, esta derrogação apenas será
aplicável se, na sua política de investimento, a
sociedade do Estado que não seja membro da UE
observar os limites estabelecidos supra em 3) a), 4) a)
i) e ii) e infra em 5);

v) As acções detidas por uma ou mais sociedades de
investimento no capital de sociedades participadas que
levem a cabo, exclusivamente por sua conta, os
serviços de gestão, consultora ou comercialização no
país em que a participada está situada, no que diz
respeito ao resgate de Acções a pedido dos
Accionistas.

5)  a) O Fundo poderá adquirir unidades de participação de
OICVM e/ou de outros OIC tal como definido supra no
parágrafo 1) a) iv), desde que não sejam investidos mais
10% do total dos activos de um Sub-Fundo em unidades de
participação de OICVM e/ou de outros OIC. No que respeita
aos Sub-Fundos que contenham Classes de Acções com o
sufixo “(dist)” que são qualificadas como “distributing” para
efeitos da legislação fiscal do Reino Unido relativa a fundos
offshore (como definido em “Política de Dividendos”), estes
também não investirão mais do que 5% dos seus activos em
OICVM e outros OIC que, em ambos os casos, não sejam do
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Reino Unido e que não se qualifiquem, eles próprios, como
“distributing” para efeitos da legislação fiscal do Reino
Unido.

b) A Sociedade Gestora irá renunciar a quaisquer comissões
de subscrição e resgate, ou qualquer comissão anual de
gestão e consultoria de outros OICVM e/ou de outros OIC
para os quais o Fundo poderá investir e que:

(i) sejam geridos, directa ou indirectamente, pela Sociedade
Gestora; ou

(ii) sejam geridos por outra sociedade à qual a sociedade
gestora esteja ligada por uma:

a. gestão comum, ou

b. controlo comum, ou

c. detenção directa ou indirecta de mais de 10% dos
respectivos direitos de voto.

O Fundo indicará, no relatório anual, a comissão anual de
gestão e aconselhamento cobrada ao Sub-Fundo em
questão e ao OICVM e/ou OIC em que esse Sub-Fundo tenha
investido durante o período em questão.

c) Os investimentos subjacentes detidos por OICVM e outros
OIC em que o Fundo invista não têm de ser tidos em conta
para os efeitos das restrições ao investimento estabelecidas
supra em 3) a).

d) Quando um Sub-Fundo possa, nos termos da respectiva
política de investimento, investir directamente através de
total return swaps em OICVM e outros OIC, os limites de 5%
e 10% previstos em a) supra serão também aplicáveis de
forma a que as perdas potenciais resultantes dos total
return swaps juntamente com o investimento directo em
OICVM e outros OIC não ultrapassem 5% ou 10% (conforme
aplicável) do total dos activos líquidos do Sub-Fundo
relevante. Caso esses OICVM sejam Sub-Fundos do Fundo o
contrato de swap deverá prever cash settlement.

6) Adicionalmente, o Fundo não poderá:

a) Fazer investimentos em – ou entrar em transacções que
envolvam – metais preciosos, matérias-primas e
mercadorias (commodities), contratos sobre matérias-
primas e mercadorias (commodities), ou certificados
representativos destes;

b) Comprar ou vender imóveis ou qualquer opção, direito ou
juros neles incidentes, desde que o Sub-Fundo possa
investir em valores mobiliários transmissíveis garantidos
por imóveis ou juros que incidam neles ou que sejam
emitidos por sociedades que invistam em imóveis o juros
que incidam sobre eles;

c) Levar a cabo vendas a descoberto de valores mobiliários
transmissíveis ou outros instrumentos financeiros,

instrumentos de mercado monetário ou OICVM e/ou outros
OIC referidos supra;

d) Conceder empréstimos a – ou actuar como garante por
conta de – terceiros, desde que esta definição não impeça o
Fundo de:

i) Proceder ao empréstimo de valores mobiliários da sua
carteira, e

ii) Adquirir valores mobiliários transmissíveis, instrumentos
do mercado monetário ou outros instrumentos
financeiros referidos supra no parágrafo 1) a) iv), vi) e
vii), que não estejam integralmente pagos.

e) Proceder à contracção de empréstimos para a conta de
qualquer Sub-Fundo de montantes que excedam 10% dos
activos totais desse Sub-Fundo, mesmo 
que esses empréstimos sejam efectuados como medida
temporária. Todavia, o Fundo pode adquirir divisas
estrangeiras como meio de um empréstimo back-to-back;

f) Constituir garantias reais ou de outro modo onerar valores
mobiliários detidos por conta de qualquer Sub-Fundo,
excepto se tal for necessário para os empréstimos referidos
supra; todavia, essa constituição de garantias reais e/ou
outras onerações não poderá exceder 10% do valor líquido
de cada Sub-Fundo. Em conexão com transacções OTC,
incluindo, entre outras, swaps, opções, troca de forwards ou
transacções de futuros, o depósito de valores mobiliários ou
de outros activos em contas separadas não será
considerado como constituição de uma garantia real para
este efeito;

g) Garantir (underwrite) ou sub-garantir a tomada firme de
valores mobiliários de outros emitentes;

h) Fazer investimento em quaisquer valores mobiliários
transmissíveis envolvendo a assunção de responsabilidade
ilimitada;

7) Para os efeitos de um emitente ser uma pessoa jurídica com
múltiplos compartimentos em que os activos do
compartimento são exclusivamente destinados aos investidores
nesses compartimentos e aos credores cuja pretensão seja
derivada da criação, funcionamento ou liquidação desse
compartimento, cada compartimento será considerado um
emitente individual, para os efeitos de aplicação das regras de
dispersão de riscos estabelecidas supra em 3) a); 3) b) i) e ii); 
e 5).

8) Durante os primeiros seis meses subsequentes ao seu
lançamento, um Sub-Fundo novo poderá derrogar as restrições
estabelecidas supra em 3) e 5), desde que respeite o princípio
da dispersão de riscos.

9) Cada Sub-Fundo deverá assegurar uma dispersão de riscos
adequada, através de uma diversificação suficiente.

10) O Fundo, adicionalmente, cumprirá com as restrições
adicionais que sejam estabelecidas pelas autoridades
reguladoras em que as Acções sejam comercializadas.



11) O Fundo não terá de observar as percentagens dos limites de
investimento quando estiver a exercer direitos incorporados
em valores mobiliários que façam parte dos seus activos.

Se as limitações percentuais estabelecidas supra forem excedidas
por razões não imputáveis ao Fundo ou como resultado do
exercício de direitos de subscrição, deverá adoptar um objectivo
prioritário para as suas vendas a sanação dessa situação, tomando
em consideração os interesses dos seus Accionistas.

 I. Instrumentos Financeiros Derivados

1. Geral
Conforme definido em 1. a) vi) supra, o Fundo poderá, no que a
cada Sub-Fundo diga respeito, investir em instrumentos financeiros
derivados, incluindo, mas não limitados a, contratos financeiros de
futuros, opções (sobre acções, taxas de juros, índices, obrigações,
divisas, índices de matérias-primas e mercadorias – commodity
índices- ou outros instrumentos), contratos forward (incluindo
contratos forward sobre divisas), swaps (incluindo swaps de
retorno total, swaps sobre divisas, swaps sobre índices de
matérias-primas e mercadorias – commodity index swaps-, swaps
sobre taxas de juro e swaps sobre cabazes de acções), derivados
de crédito – credit derivatives – (incluindo credit default
derivatives, credit default swaps e credit spread derivatives),
warrants, mortgage TBAs, e instrumentos financeiros derivados
estruturados como sejam credit-linked securities e equity-linked
securities.

O uso de instrumentos financeiros derivados não poderá levar a
que o Fundo se afaste dos objectivos de investimento enumerados
no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”.

Se qualquer dos Sub-Fundos pretender recorrer a instrumentos
financeiros derivados com qualquer finalidade que não a da gestão
eficiente da carteira ou a cobertura de riscos de mercado ou
moeda, tal será, em conformidade, descrito no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”.

Cada Sub-Fundo poderá investir em instrumentos financeiros
derivados dentro dos limites previstos na restrição 3) a) v) e vi)
supra, desde que a exposição dos activos subjacentes não exceda,
no total, os limites ao investimento previstos em 3) a) v) a vi)
supra. Quando um Sub-Fundo invista em instrumentos financeiros
derivados index-based, estes instrumentos não terão de respeitar
os limites previstos em 3) a) supra. Quando um valor mobiliário
transferível ou instrumento de mercado monetário contenham um
derivado, o último deverá ser tido em conta para efeitos de
preenchimento dos requisitos desta restrição.

2. Exposição Global
A exposição global do Sub-Fundo a instrumentos financeiros
derivados será calculada tendo em conta o valor corrente dos
activos subjacentes, o risco das contrapartes, os movimentos
previsíveis de mercado e o tempo disponível para liquidar as
posições. 

O Fundo deverá assegurar que a exposição global do Sub-Fundo a
instrumentos financeiros derivados não exceda a totalidade dos

activos líquidos desse Sub-Fundo. A exposição global agregada de
risco do Sub-Fundo deverá, consequentemente, ser inferior a
200% da totalidade dos activos líquidos deste. Adicionalmente,
esta exposição global agregada ao risco não poderá ser
aumentada em mais de 10% através de empréstimos temporários1

(conforme definido na secção 6 e) supra) para que a exposição
total agregada de risco do Sub-Fundo não exceda, em quaisquer
circunstâncias, 210% da totalidade dos activos líquidos deste Sub-
Fundo.

A exposição global do Sub-Fundo a instrumentos financeiros
derivados poderá ser calculada pela metodologia de VaR ou
abordagem baseada nos compromissos (commitment approach).

2.1 Metodologia VaR
Alguns Sub-Fundos recorrerão ao método de valor sujeito ao risco
– Value-at-Risk (VaR) para calcular a respectiva exposição global, e
isto será especificado nas respectivas políticas de investimento
contidas no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”. No que
respeita a esses Sub-Fundos os limites e restrições a) a f) descritos
na secção “Abordagem baseada nos compromissos” infra não
serão aplicados embora eles possam usar estratégias similares e
técnicas de cobertura de risco. O método VaR é medido a um nível
de confiança de 99% e baseado num horizonte de tempo de um
mês. O período de detenção no que respeita a instrumentos
financeiros derivados, com o propósito de calcular a exposição
global é de um mês. 

2.2 Abordagem baseada nos compromissos 
(Commitment Approach) 

Salvo disposição em contrário contida no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos”, os Sub-Fundos calcularão a
respectiva exposição resultante do recurso a instrumentos
financeiros derivados numa base de compromisso. Estes Sub-
Fundos recorrerão aos instrumentos financeiros derivados de
forma a não provocar uma alteração material no perfil de risco do
Sub-Fundo majorando o risco face aos casos em que não houvesse
recurso a instrumentos financeiros derivados 

Quando utilizarem os instrumentos financeiros derivados descritos
nos parágrafos supra, nos termos desta secção, os Sub-Fundos que
recorram a um método de compromisso deverão respeitar os
limites e restrições contidos nos itens a) a f) infra: 

a) Relativamente a opções sobre valores mobiliários:

i) o Fundo não poderá investir em opções de venda ou de
compra sobre valores mobiliários, salvo se:

- essas opções estiverem cotadas numa bolsa de
valores ou forem negociadas num mercado
regulamentado; e

- o preço de aquisição dessas opções não exceder, em
termos de prémio, 15% da totalidade dos activos
líquidos do Sub-Fundo em causa;

ii) o Fundo poderá subscrever opções de compra (call options)
em valores mobiliários de que não seja proprietário.
Todavia o total dos respectivos preços de exercício não deve
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exceder 25% do valor do activo líquido do Sub-Fundo em
causa;

iii) o Fundo poderá subscrever opções de venda (call options)
em valores mobiliários. Todavia, Sub-Fundo em questão
deve deter activos líquidos suficientes para cobrir a
totalidade dos respectivos preços de exercício.

b) O Fundo poderá celebrar contratos forward sobre divisas,
subscrever opções de compra, ou adquirir opções de venda
sobre divisas, desde que as transacções realizadas numa divisa
relativamente a um Sub-Fundo não excedam, em princípio, o
valor dos activos totais desse Sub-Fundo, denominado nessa
divisa (ou nas divisas que provavelmente terão a mesma
flutuação), nem exceder o período durante o qual esses activos
serão detidos.

Em derrogação do que fica exposto supra, os Sub-Fundos
poderão ser geridos por referência a um benchmark
(parâmetro de referência) para efeitos de cobertura de riscos
cambiais. Tais benchmarks (parâmetros de referência) são
adequados, correspondendo a índices  reconhecidos,
divulgados no “Anexo III – Características dos Sub-Fundos”. A
posição neutral de risco de qualquer Sub-Fundo será a
composição do benchmark (parâmetro de referência) tendo em
conta a ponderação da respectiva componente de investimento
e da respectiva componente cambial. Os Gestores de
Investimento poderão tomar posições sobre divisas
relativamente ao referido benchmark (parâmetro de
referência), através da aquisição (ou venda) de moeda para
liquidação a termo através de venda (ou de aquisição) de
outras moedas detidas na carteira relevante. No entanto, os
Gestores de Investimento poderão atribuir ao Sub-Fundo uma
exposição cambial diferente do referido benchmark (parâmetro
de referência), sendo que, quando utilizando contratos
cambiais de “forward”, as compras de moeda que não sejam
moeda de referência do Sub-Fundo relevante serão permitidas
de modo a aumentar a exposição ao risco até a um limite
máximo de 15% acima do benchmark weight (ponderação de
referência) de uma determinada moeda, e, na totalidade, tais
transacções de compra que proporcionem uma exposição
cambial que seja superior à ponderação do Parâmetro de
Referência (exceptuando compras na moeda de referência do
Sub-Fundo) não poderão exceder o valor de 20% dos activos
do Sub-Fundo relevante.

Adicionalmente, o Fundo poderá adoptar as seguintes técnicas
de cobertura de risco cambial:

i) hedging by proxy, i.e., técnica de cobertura de risco pela
qual se faz a cobertura da moeda de referência do Sub-
Fundo (ou benchmark ou exposição ao risco cambial dos
activos do Sub-Fundo) contra a exposição numa moeda por
venda (ou aquisição) de outra moeda relacionada, desde
que a tendência de flutuação destas moedas seja idêntica.

ii) cross-hedging, i.e., técnica de cobertura de risco pela qual
um Sub-Fundo vende uma moeda à qual tem exposição
cambial e adquire mais de outra moeda à qual o Sub-Fundo
também poderá estar exposto, de modo a que o nível da

moeda de base se mantenha inalterado, desde que, no
entanto, todas estas moedas sejam moedas dos países que
estejam, nesse momento, abrangidos pelo benchmark
(parâmetro de referência) do Sub-Fundo ou pela respectiva
política de investimento, e a técnica seja utilizada como um
método eficiente para atingir as exposições cambial e de
activos pretendidas.

iii) anticipatory hedging, i.e., técnica de cobertura de risco pela
qual a decisão de tomar uma posição numa determinada
moeda e a decisão de deter valores mobiliários na carteira
de um Sub-Fundo nessa mesma moeda são decisões
distintas, desde que a moeda que é comprada previamente
a uma aquisição de valores em carteira seja uma moeda
associada a países que estejam, nesse momento,
abrangidos pelo benchmark (parâmetro de referência) do
Sub-Fundo ou pela respectiva política de investimento.

Um Sub-Fundo não poderá vender forward exposição cambial
que exceda a existente na exposição de activos, quer referido a
uma única moeda (excepto  tratando-se de hedging by proxy
nos termos de (i) supra) quer referido à totalidade das moedas.

Caso a publicação do benchmark (parâmetro de referência)
seja cancelada, impedida ou cesse por qualquer motivo, ou
caso ocorram variações ou mudanças significativas nesse
benchmark (parâmetro de referência), ou caso, por qualquer
motivo, os Administradores entendam ser adequado um
diferente benchmark (parâmetro de referência), poderá ser
escolhido outro benchmark (parâmetro de referência). A
mudança de benchmark (parâmetro de referência) que ocorra
nestes termos virá reflectida  na versão actualizada do
Prospecto.

O Fundo poderá apenas celebrar contratos forward sobre
divisas se estes constituírem acordos privados com instituições
financeiras prestigiadas, especializadas neste tipo de
transacção, e apenas pode subscrever opções de compra e
adquirir opções de venda sobre divisas, se estas forem
negociadas em mercados regulamentados que operem
regularmente, reconhecidos e abertos ao público.

c) O Fundo não poderá negociar futuros financeiros, com as
seguintes excepções:

i) para efeitos de cobertura do risco de flutuação do valor dos
títulos da carteira dos seus Sub-Fundos, o Fundo pode
vender futuros sobre índices de acções desde que exista
uma correlação suficiente entre a composição do índice
usado e a correspondente carteira do Sub-Fundo em causa;

ii) para efeitos de gestão eficiente da carteira, o Fundo pode,
relativamente a cada Sub-Fundo, comprar e vender
contratos de futuros sobre quaisquer tipos de instrumentos
financeiros;

d) O Fundo não poderá negociar em opções sobre índices de
cotações, com as seguintes excepções:



i) para o efeito de cobertura do risco de flutuação do valor
dos valores mobiliários da carteira dos seus Sub-Fundos, o
Fundo pode vender opções de compra sobre índices ou
adquirir opções de venda sobre índices, desde que exista
uma correlação suficiente entre a composição do índice
usado e a correspondente carteira do Sub-Fundo em causa.
O valor dos títulos subjacentes incluídos na opção sobre
índices relevante, em conjunto com os compromissos
pendentes relativos a contratos de futuros sobre
instrumentos financeiros celebrados para o mesmo efeito,
não deverá ser superior ao valor total da parte da carteira
de títulos a ser coberta; e

ii) para efeitos de gestão eficiente da carteira, o Fundo pode,
relativamente a cada Sub-Fundo, adquirir e vender opções
sobre quaisquer tipos de instrumentos financeiros;

desde que o custo total de aquisição (em termos de prémios
pagos) das opções sobre valores mobiliários, opções sobre
índices, opções sobre taxas de juro e opções sobre qualquer
tipo de instrumentos financeiros adquiridos pelo Fundo no
âmbito de um Sub-Fundo específico, não seja superior a 15%
dos activos líquidos totais desse Sub-Fundo; 

desde que o Fundo apenas possa celebrar as transacções
referidas nos parágrafos c) e d), supra, se essas transacções
respeitarem a contratos negociados num mercado
regulamentado que opere regularmente, reconhecido e aberto
ao público.

e) i) O Fundo poderá vender contratos de futuros sobre taxas de
juro para cobrir os riscos das taxas de juro. Poderá ainda,
para o mesmo efeito, subscrever opções de compra ou
adquirir opções de venda sobre taxas de juro ou ainda
celebrar swaps de taxas de juro, mediante acordos privados
com instituições financeiras prestigiadas e especializadas
neste tipo de operação. Em princípio, o total dos
compromissos de cada Sub-Fundo relativos aos contratos
de futuros, opções e transacções swap sobre taxas de juro
não poderá ser superior ao total do valor de mercado
previsto para os activos a serem cobertos e detidos pelo
Sub-Fundo, na divisa correspondente a esses contratos.

ii) O Fundo poderá utilizar contratos de opção sobre
obrigações e taxas de juro e contratos de futuros sobre
obrigações, taxas de juro e sobre índices e MBS TBAs para
gestão eficiente da carteira, e poderá celebrar swaps sobre
moeda, taxas de juro e índices.

O Fundo poderá celebrar contratos de swap nos quais a troca
de pagamentos aceite pelo Fundo e pela contraparte consista,
para uma ou para ambas as partes, no  pagamento dos
retornos gerados por um valor/título, instrumento, cabaz ou
índice relevante. Os pagamentos feitos pelo Fundo à
contraparte e vice-versa serão calculados por referência a um
específico valor/título, índice ou instrumentos e o acordado sob
o montante nocional. Para estes efeitos, o valor/título ou
instrumento deverá ser um valor transmissível (transferable
security) e o índice deverá ser o índice de um mercado

regulamentado. O valor de tais valores/títulos será tido em
conta para o cálculo das restrições ao investimento aplicáveis a
emitentes individuais. Os índices relevantes incluem, mas não
ficam limitados a, índices de moeda, de taxas de juro, de
preços e total return em taxas de juro, de rendimento fixo e de
acções.

O Fundo poderá celebrar contratos de swap relacionados com
quaisquer instrumentos ou índices, incluindo total return
swaps. Todas as referidas transacções permitidas deverão ser
realizadas através de instituições financeiras prestigiadas e
especializadas neste tipo de operação.

iii) O Fundo poderá utilizar credit default swaps. Um credit
default swap é um contrato financeiro bilateral pelo qual
uma parte (protection buyer) paga uma comissão periódica
em troco de um pagamento feito pela outra parte
(protection seller) por referência a um crédito de um
emitente de referência. O protection buyer deverá ou
vender obrigações particulares emitidas pelo emitente de
referência pelo seu valor (ou outra referência ou preço
designado) quando um crédito passa a ser exigível, ou
receber um montante acordado e baseado na diferença
entre o preço de mercado e o referido preço de referência.
Tal causa de exigibilidade do crédito será, maxime, a
falência, a insolvência, a reestruturação materialmente
adversa da dívida, ou o incumprimento de obrigações de
pagamento. A ISDA produziu documentação standard (ISDA
Master Agreement) para este tipo de transacções. 

O Fundo poderá utilizar credit default swaps por forma a obter
cobertura de risco específico de certos emitentes na sua
carteira, reduzindo a sua exposição.

Adicionalmente, o Fundo poderá, no seu interesse exclusivo,
reduzir a sua exposição ao risco mediante credit default swaps
sem deter os activos subjacentes, desde que os prémios totais
pagos, juntamente com o valor patrimonial do total dos
prémios a pagar em relação a credit default swap adquiridos, e
juntamente com o montante do total de prémios pagos
relativos à aquisição de opções sobre valores transmissíveis
(transferable securities) ou sobre instrumentos financeiros com
finalidade distinta da de cobertura de risco, não  excedam, em
qualquer momento, 15%  dos activos líquidos detidos pelo Sub-
Fundo relevante.

Desde que no seu interesse exclusivo, o Fundo poderá ainda
aumentar a sua exposição ao abrigo de credit default swaps
por forma a obter uma determinada exposição de crédito. 

O Fundo só celebrará transacções de credit default swap
através de instituições financeiras prestigiadas e especializadas
neste tipo de operação, e nos termos standard previstos, para
a matéria, pela ISDA. Acresce que o Fundo só aceitará
obrigações decorrentes da exigibilidade de um crédito que
respeitem a política de investimento do Sub-Fundo relevante.

O Fundo garantirá que pode dispor dos activos necessários a
qualquer momento por forma a pagar montantes
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correspondentes ao resgate na sequência de ordens de resgate
e cumprir as obrigações para si resultantes de credit default
swaps e outras técnicas e instrumentos.

Os compromissos globais de todas as transacções de credit
default swap não excederão 20% dos activos líquidos de
qualquer Sub-Fundo desde que todas os swaps sejam
integralmente financiados.

f) relativamente às opções referidas nas alíneas a), b), d), e e),
supra, o Fundo poderá celebrar transacções de opção OTC em
que sejam participantes instituições financeiras de primeira
classe neste tipo de transacções.

3. Restrições Específicas para a negociação de Instrumentos
Financeiros Derivados

Salvo aprovação em contrário pela Comissão de Supervisão
Financeira de Taiwan, para qualquer Sub-Fundo registado para
distribuição ao público em Taiwan, o valor total das posições
derivadas longas abertas (open long derivative positions) detidas
por um Sub-Fundo em derivados que não seja para efeitos de
cobertura de risco não poderá ser superior a 40% do valor líquido
dos activos do Sub-Fundo e o valor total das posições derivadas
curtas abertas (open short derivative positions) detidas por um
Sub-Fundo em derivados para efeitos de cobertura de risco não
poderá exceder o valor total de mercado dos valores mobiliários
correspondentes detidos pelo Sub-Fundo.

II. Técnicas e Instrumentos Financeiros
Técnicas e instrumentos financeiros (empréstimo de títulos,
transacções de venda com direito de recompra, bem como acordos
de recompra e de recompra reversa) poderão ser utilizados por
qualquer Sub-Fundo para o efeito de gerar mais capital ou
rendimento, ou de reduzir custos ou riscos, até à extensão máxima
permitida por, e dentro dos limites estabelecidos em, (i) artigo 11
do Grand Ducal regulation de 08 de Fevereiro de 2008 relativo a
certas definições da Lei Luxemburguesa, (ii) Circular 08/356 da
CSSF relativa às regras aplicáveis aos organismos de investimento
colectivo quando utilizem determinadas técnicas e instrumentos
relativos a valores mobiliários transmissíveis e instrumentos do
mercado monetário (“CSSF Circular 08/356”) e (iii) quaisquer
outras leis, regulamentos, circulares ou entendimentos da CSSF,
que sejam aplicáveis.

Uma parte significativa do rendimento gerado pelo programa de
empréstimo de valores mobiliários é creditado aos Sub-Fundos
participantes, sendo uma parte do rendimento partilhado entre a
Sociedade Gestora pela fiscalização do programa e o JPMorgan
Chase Bank, N.A. pelo seu papel de agente de empréstimo de
valores mobiliários do Fundo. Os proveitos líquidos do Fundo
resultantes de transacções de empréstimo de valores mobiliários
estão indicados nos relatórios semestral e anual publicados pelo
Fundo. Os tomadores de empréstimos de valores mobiliários
emprestados por Sub-Fundos participantes são aprovados pela
Sociedade Gestora depois de realizada uma avaliação apropriada
do estado e da situação financeira desses tomadores de
empréstimos.

O cash collateral que seja recebido no contexto da utilização de
tais técnicas e instrumentos pode ser reinvestido, de acordo com
as leis, os regulamentos e os entendimentos referidos acima, em:

(a) acções ou unidades de participação em OICs do mercado
monetário, que calculem diariamente o valor patrimonial
líquido e a que seja atribuído um rating de AAA ou equivalente;

(b) depósitos bancários a curto prazo;

(c) instrumentos do mercado monetário conforme definidos na
Directiva 2007/16/CE de 19 de Março de 2007;

(d) obrigações de curto prazo emitidas ou garantidas por um
Estado Membro da UE, Suíça, Canadá, Japão ou Estados Unidos
da América ou pelas suas autoridades locais, ou por
instituições supranacionais e organismos de âmbito da UE,
regional ou mundial;

(e) obrigações emitidas ou garantidas por emitentes de primeira
classe que ofereçam uma liquidez adequada, e

(f) transacções de acordos de recompra reversa em conformidade
com os termos indicados na secção I (C) (a) da Circular 08/356
da CSSF.

Na medida do que é exigido pela Circular 08/356 da CSSF, os
reinvestimentos desse cash collateral deverão ser tidos em conta
no cálculo da exposição global do Sub-Fundo.
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Anexo III – Características dos 
Sub-Fundos

A informação contida no presente Anexo deve ser lida em
conjunto com o texto integral do Prospecto, do qual faz parte
integrante.

1. Classes de Acções
O Conselho de Administração poderá decidir criar diferentes
Classes de Acções dentro de cada Sub-Fundo, cujos activos serão
investidos em comum de acordo com a política de investimento
específica do Sub-Fundo em causa, mas que poderão ter uma
qualquer combinação das seguintes características:

• Cada um dos Sub-Fundos pode conter Classes de Acções A, B,
C, D, I e X, as quais podem ser diferentes no que respeita a
montantes mínimos de subscrição, montantes mínimos de
detenção, requisitos de elegibilidade e comissões e despesas,
que lhes sejam aplicáveis conforme indicado para cada Sub-
Fundo. Além disso cada Classe de Acções poderá ser designada
quer “JPM”, quer “JF”, a título de prefixo para os quais as
características poderão ser diferentes para a mesma Classe de
Acções. 

• Cada Classe de Acções, quando esteja disponível, poderá ser
oferecida na Moeda de Referência do Sub-Fundo em causa, ou
denominada em qualquer moeda, e essa denominação será
representada por um sufixo no nome da Classe de Acções.

• Cada Classe de Acções poderá ser coberta (ver definição de
“Classes de Acções Cobertas (Hedged)” na secção “Glossário e
Características Principais” ou não ser coberta; aquelas Classes
de Acções que são cobertas serão identificadas com o sufixo
“(hedged)”.

• Cada Classe de Acções, quando esteja disponível, poderá
também ter diferentes políticas de dividendos conforme
descrito no corpo do Prospecto na secção “Política de
Dividendos”. Poderão estar disponíveis as Classes de Acções
com os sufixos “(acc)”, “(dist)”, “(div)”, “(inc)” e “(mth)”.

• Chama-se a atenção dos Accionistas para o facto de o Valor
Patrimonial Líquido de uma Classe de Acções denominada
numa determinada moeda poder variar desfavoravelmente
relativamente a outra Classe de Acções denominada noutra
moeda devido a transacções de hedging.

Uma lista completa das Classes de Acções disponíveis pode ser
obtida a partir do website www.jpmorganassetmanagement.lu, na
sede do Fundo ou na Sociedade Gestora no Luxemburgo.

a) Requisitos de Elegibilidade 
As Acções da Classe de Acções D apenas poderão ser adquiridas
por Distribuidores nomeados pela Sociedade Gestora que efectuem
a compra das Acções em nome dos seus clientes.

As Acções da Classe de Acções I são reservadas a Investidores
Institucionais, tal como definidos de seguida:

• Investidores Institucionais, tais como bancos e outros
profissionais do sector financeiro, companhias seguradoras e
resseguradoras, instituições de segurança social e fundos de
pensões, grupos de sociedades industriais, comerciais e
financeiras, todos subscrevendo as acções no seu próprio
nome, e as estruturas nas quais esses Investidores
Institucionais confiem a gestão dos seus próprios activos.

• Instituições de crédito e outros profissionais do sector
financeiro investindo em seu próprio nome, mas por conta de
Investidores Institucionais tal como definidos acima. 

• Instituições de crédito e outros profissionais do sector
financeiro domiciliados no Luxemburgo ou no estrangeiro, que
invistam no seu próprio nome, mas por conta dos seus clientes
na base de um mandato de gestão discricionária.

• Organismos de investimento colectivo domiciliados no
Luxemburgo ou no estrangeiro.

• Sociedades holding ou entidades similares, com sede ou não
no Luxemburgo, cujos accionistas sejam Investidores
Institucionais nos termos descritos nos pontos anteriores. 

• Sociedades holding ou entidades similares, com sede ou não
no Luxemburgo, cujo(s) accionista(s) seja(m) pessoa(s)
singular(es) que sejam considerada(s) como investidor(es)
altamente sofisticado(s).

• Uma sociedade holding ou entidade similar, com sede ou não
no Luxemburgo, que, em resultado da sua estrutura, actividade
e objecto constitua um Investidor Institucional por seu direito
próprio.

As Acções da Classe de Acções X apenas poderão ser adquiridas
por Investidores Institucionais que sejam clientes da Sociedade
Gestora ou do JPMorgan Chase & Co. e  (i) que observem o
montante mínimo de detenção em conta ou os requisitos de
qualificação para as contas de cliente estabelecidos
periodicamente pelo JPMorgan Chase & Co. cliente e/ou (ii) cujas
Acções da Classe de Acções X serão detidas numa conta de cliente
do JPMorgan Chase & Co., sujeita a comissões de consultadoria
autónomas, pagáveis ao Gestor de Investimento ou a qualquer das
suas sociedades subsidiárias. 

As Acções da Classe de Acções X são construídas para acomodar
uma estrutura de encargos alternativa, através da qual será
normalmente cobrada uma Comissão Anual de Gestão e
Consultadoria ao Sub-Fundo e depois reflectida no preço da acção.
Em vez disso, será cobrada e recolhida administrativamente pela
entidade apropriada do JPMorgan Chase & Co. directamente ao
accionista. Consequentemente, esta comissão é listada como
“zero” na coluna “Comissões e Despesas” nas tabelas neste Anexo,
em virtude de não ser cobrada no Sub-Fundo.



b) Montantes Mínimos de Subscrição Inicial e Subsequente e
Montantes Mínimos de Detenção

Os montantes mínimos de investimento inicial, os montantes
mínimos de investimento subsequente, os montantes mínimos de
detenção por Classe de Acções são listados infra (com excepção do
JPMorgan Investment Funds – Blue and Green Fund, para o qual o
montante mínimo de subscrição é de EUR. 3.000.000) e estão
indicados em USD ou em montantes equivalentes em moedas
alternativas:

Classe de Montante Mínimo de Montante Mínimo de Montante Mínimo
Acções Subscrição Inicial Subscrição Subsequente de Detenção

A USD 35.000 USD 5.000 USD 5.000

B USD 1.000.000 USD 1.000 USD 1.000.000

C USD 10.000.000 USD 1.000 USD 10.000.000

D USD 5.000 USD 1.000 USD 5.000

I USD 10.000.000 USD 1.000 USD 10.000.000

X No pedido No pedido No pedido

A Sociedade Gestora poderá, periodicamente, deliberar o resgate
compulsório das Acções de qualquer Accionista cuja detenção seja
inferior ao montante mínimo de detenção especificado supra ou
mediante pedido, ou que não venha a observar quaisquer outros
requisitos de elegibilidade aplicáveis definidos neste Prospecto.
Nesses casos, o Accionista em causa receberá com um aviso prévio
de um mês uma notificação, de modo a que possa aumentar a sua
detenção para um montante superior a tal montante ou para
cumprir os requisitos de elegibilidade.

c) Despesas Operacionais e Administrativas 
As Classes de Acções A, B, C e D (e as Classes de Acções I do
JPMorgan Investment Funds – Euro Liquid Market Fund) estarão
sujeitas a uma Comissão Anual fixa de Despesas Operacionais e
Administrativas, tal como estipuladas neste Anexo. As Classes de
Acções I e X serão sujeitas a uma Comissão de Despesas
Operacionais e Administrativas máxima, tal como estipuladas neste
Anexo. Se as Despesas Operacionais e Administrativas efectivas
para as Classes de Acções X e I representarem um valor inferior à
percentagem máxima referida, apenas as despesas efectivamente
incorridas serão cobradas.

d) Cotações (Listing)
As Acções da Classe de Acções X não serão cotadas nem na Bolsa
de Valores do Luxemburgo nem na das Bermudas

2. Processo de Gestão do Risco
O Fundo utiliza um processo de gestão de risco que permite que
monitorize e avalie, a todo o momento, o risco das posições e a
sua contribuição para o perfil do risco global de cada Sub-Fundo.
Adicionalmente, o Fundo utiliza um processo para a avaliação
precisa e independente do valor dos instrumentos derivados OTC,
que é comunicada à CSSF regularmente, na observância do
disposto na Lei do Luxemburgo.

Mediante solicitação dos investidores, a Sociedade Gestora
disponibilizará informação adicional sobre o processo de gestão de
risco.
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MCSI) All Countries Asia Free
ex-Japan Index (Total Return Net) (Retorno Total Líquido).

Objectivo de Investimento
Possibilitar um crescimento de capital a longo prazo, investindo,
principalmente, em empresas asiáticas (excluindo o Japão). 

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo dinheiro
e seus equivalentes) serão investidos em acções e em valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de empresas que
estejam constituídas ao abrigo das leis de, ou que tenham a sede
num país asiático (excluindo o Japão), ou cuja actividade económica
preponderante derive de um país asiático (excluindo o Japão), mesmo
que esteja cotada noutro local.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados, warrants
e outros direitos de participação e, nos termos já descritos, a
exposição a valores mobiliários poderá, até determinado limite, ser
alcançada através de valores mobiliários convertíveis, certificados de
índices e de participação e certificados com direito de subscrição
(equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser hedged.

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da carteira.
Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções (core equity) que visa dar exposição
alargada às bolsas de valores asiáticas, com excepção da Bolsa de
Valores do Japão. Uma vez que o Sub-Fundo está disperso por um
certo número de mercados, poderá ser adequado para investidores

que procurem um investimento isolado “stand alone investment” em
acções asiáticas (excluindo o Japão) e que visem obter um aumento
de capital a longo prazo. Uma vez que o Sub-Fundo é investido em
acções, e devido aos riscos económicos individuais, riscos cambiais e
políticos da região asiática (excluindo o Japão), o Sub-Fundo é
provavelmente adequado a investidores que tenham um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira de acções

Asiáticas, excepto as do Japão.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do Sub-
Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que o
que, originalmente, investiram.

• Os investidores também devem ter em consideração que o Sub-
Fundo é investido em Mercados Emergentes, que podem estar
sujeitos a riscos económicos e políticos adicionais, enquanto que
as acções podem sofrer impactos negativos devido a baixa
liquidez, pouca transparência e maiores riscos financeiros.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo está limitada pela
diversificação por um grande número de empresas e grupos
industriais.

• Este Sub-Fundo está denominado em USD, mas terá uma
exposição significativa da carteira noutras moedas que não-USD.

Gestores de Investimento
JF Asset Management Limited 
JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited

3. Sub-Fundos de Acções

JPMorgan Investment Funds –

JF Asia ex-Japan Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JF Asia ex-Japan A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JF Asia ex-Japan B Zero 0,90% 0,25% Zero

JF Asia ex-Japan C Zero 0,75% 0,25% Zero

JF Asia ex-Japan D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JF Asia ex-Japan I Zero 0,75% 0,21% Máx. Zero

JF Asia ex-Japan X Zero Zero 0,20% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net)
(Retorno Total Líquido).

Objectivo de Investimento
Fornecer ganhos de capital de longo prazo, investindo principalmente
em empresas Europeias que o Gestor de Investimento considere
encontrarem-se em situação de recuperação. 

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo dinheiro
e seus equivalentes) serão investidos em acções e em valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de empresas em
recuperação que estejam constituídas ao abrigo das leis de, ou que
tenham a sede num país europeu, ou cuja actividade económica
preponderante derive de um país europeu, mesmo que esteja cotada
noutro local. As empresas consideradas em situação de recuperação
são aquelas para as quais os sentimentos do mercado se presumem
excessivamente negativos e, portanto, considera-se que oferecem um
potencial de desempenho acima da média do mercado).

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados, warrants
e outros direitos de participação e, nos termos já descritos, a
exposição a valores mobiliários poderá, até determinado limite, ser
alcançada através de valores mobiliários convertíveis, certificados de
índices e de participação e certificados com direito de subscrição
(equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser hedged.

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da carteira.
Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor 
Este é um Sub-Fundo de acções gerido de forma agressiva construído
para encontrar sociedades na Europa, cujas acções tenham sofrido
depreciações em consequência de negócios ou de outros problemas,
mas em que, na opinião do Gestor do Fundo, haja a possibilidade de
recuperação e consequente reavaliação. O Sub-Fundo poderá,
portanto, ser adequado a investidores que procurem uma estratégia
de maiores riscos em acções para complementar uma carteira
existente ou para investidores que procurem capitalizar em
oportunidades de investimento significantes oferecidas pela
recuperação de acções enquanto aceitam riscos significativos. Os
investidores neste Sub-Fundo devem ter um horizonte de
investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente, numa carteira

de acções, incluindo o Reino Unido, desde que estejam numa
situação de recuperação.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do Sub-
Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que o
que, originalmente, investiram.

• Para além disso, a concentração do Sub-Fundo na recuperação
de acções limita a margem para a diversificação no Sub-Fundo.
Todavia, existem maiores probabilidades de obter retornos mais
elevados.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas terá exposição a
outras moedas não-EUR.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited   

JPMorgan Investment Funds –

Europe Recovery Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Europe Recovery A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Europe Recovery B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Europe Recovery C Zero 0,80% 0,20% Zero

JPM Europe Recovery D 5,0% 2,50% 0,40% 0,50%

JPM Europe Recovery I Zero 0,80% 0,16% Máx. Zero

JPM Europe Recovery X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas (Hedged
Share Classes)
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) com cobertura pelo (hedged into)
EUR (para as Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados Europeus de acções,
investindo, principalmente, em empresas europeias.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo dinheiro
e seus equivalentes) serão investidos em acções e em valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de empresas que
estejam constituídas ao abrigo das leis de, ou que tenham a sede
num país europeu, ou cuja actividade económica preponderante
derive de um país europeu, mesmo que esteja cotada noutro local.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados, warrants
e outros direitos de participação e, nos termos já descritos, a
exposição a valores mobiliários poderá, até determinado limite, ser
alcançada através de valores mobiliários convertíveis, certificados de
índices e de participação e certificados com direito de subscrição
(equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged) ou
gerida em referência ao seu parâmetro de referência (benchmark).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da carteira.
Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor 
Este é um Sub-Fundo de acções (core equity) construído para dar
uma exposição de mercado alargada em bolsas de valores Europeias.
Uma vez que o Sub-Fundo está diversificado por um certo número de
mercados e é gerido de forma conservadora relativamente ao índice
do Parâmetro de Referência, poderá ser adequado a investidores que
procurem um investimento em acções (core equity) que permaneçam
no centro do investimento, ou um investimento exclusivo (stand-
alone) dirigido à produção de aumentos de capital a longo prazo. Os
investidores neste Sub-Fundo devem ter um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente, numa carteira

de acções Europeias, incluindo o Reino Unido.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do Sub-
Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que o
que, originalmente, investiram.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo está limitada pela
diversificação por um número considerável de empresas e
grupos industriais.

• Os controlos cuidadosos do risco do Sub-Fundo e o alto nível da
diversificação de acções visam assegurar baixa volatilidade
relativamente ao índice do Parâmetro de Referência. Portanto, os
retornos não estão dependentes de se correrem grandes riscos
relativamente ao Parâmetro de Referência do Sub-Fundo.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas terá exposição a
outras moedas não-EUR.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Europe Select Equity Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Europe Select Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Europe Select Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Europe Select Equity C Zero 0,65% 0,20% Zero

JPM Europe Select Equity D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Europe Select Equity I Zero 0,65% 0,16% Máx. Zero

JPM Europe Select Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Anexo III 47



48 Anexo III

Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Index (Retorno
Total Líquido).

Objectivo de investimento
Proporcionar retornos de longo prazo, investindo principalmente
em acções de alto rendimento de empresas europeias.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
alto rendimento de empresas que estejam constituídas ao abrigo
das leis de, ou que tenham a sede num país europeu, ou cuja
actividade económica preponderante derive de um país europeu,
mesmo que esteja cotada noutro local. 

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda do Sub-Fundo pode ser coberta
(hedged) ou gerida tendo por referência o seu parâmetro de
referência (benchmark).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de valor (value style) de acções construído
para dar uma exposição alargada às bolsas de valores Europeias e
para gerar retornos de longo prazo. O Sub-Fundo está disperso por
um certo número de mercados e poderá ser adequado para
investidores que visem obter um investimento gerador de
rendimentos em acções (core equity) ou para fazer um

investimento exclusivo (stand-alone) que vise gerar um aumento
de capital de longo prazo. Os investidores neste Sub-Fundo devem
ter um horizonte de investimento de, pelo menos, três a cinco
anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente numa

carteira de acções Europeias de alto rendimento, incluindo o
Reino Unido.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo está limitada pela
diversificação por um número considerável de empresas e
grupos industriais.

• Os controlos cuidadosos do risco do Sub-Fundo e o alto nível
da diversificação de acções visam assegurar baixa volatilidade
relativamente ao índice do Parâmetro de Referência. Portanto,
os retornos não estão dependentes de se correrem grandes
riscos relativamente ao Parâmetro de Referência do Sub-
Fundo.

• Para além disso, os investidores devem ter em consideração
que o Sub-Fundo pode ser investido em Mercados Emergentes,
que podem estar sujeitos a riscos económicos e políticos
adicionais, enquanto que as acções podem sofrer impactos
negativos devido a baixa liquidez, pouca transparência e
maiores riscos financeiros.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas terá exposição
a outras moedas não-EUR.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

JPMorgan Investment Funds –

Europe Strategic Dividend Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Europe Strategic Dividend A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Europe Strategic Dividend B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Europe Strategic Dividend C Zero 0,65% 0,20% Zero

JPM Europe Strategic Dividend D 0,50% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Europe Strategic Dividend I Zero 0,65% 0,16% Máx. Zero

JPM Europe Strategic Dividend X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
(Hedged Share Classes)
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) com cobertura 
pelo (hedged into) EUR (para as Classes de Acções Cobertas por
EUR)

Objectivo de Investimento
Proporcionar valorização do capital a longo prazo investindo
principalmente em empresas, globalmente, que gerem
rendimentos elevados e crescentes. 

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) que
gerem proveitos elevados e crescentes. Os emitentes desses
valores mobiliários poderão estar sedeados em qualquer país,
incluindo mercados emergentes. A carteira do Sub-Fundo incidirá
aproximadamente sobre 40 a 70 Empresas. 

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo foi concebido para proporcionar exposição
prioritária a acções e valores mobiliários com direito de subscrição
(equity linked) que gerem proveitos elevados 
e crescentes visando alcançar retorno a longo prazo. O 
Sub-Fundo está diversificado por um leque de sectores e mercados
e poderá ser apropriado para investidores que procurem um
investimento em acções core equity ou um investimento exclusivo
(stand alone investment) dirigido à geração de ganhos de capital a
longo prazo. Os investidores deste Sub-Fundo devem ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente, numa

carteira de acções de dividendos flexíveis e valores mobiliários
com direito de subscrição (equity linked) e isso poderá limitar
o espaço para a diversificação de risco dentro do Sub-Fundo. O
Sub-Fundo pode, em consequência, apresentar pequena
semelhança com o respectivo índice de parâmetro de
referência e, consequentemente apresentar uma volatilidade
superior à de outros investimentos mais diversificados em Sub-
Fundos de acções. 

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções e em valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked), os
investidores estão expostos a flutuações nas bolsas de valores
e à performance financeira das empresas detidas na carteira
do Sub-Fundo.

• Visando maiores proveitos, o Sub-Fundo poderá tomar
posições relevantes na selecção do nível de alocação das
acções, do sector e do país. A volatilidade poderá,
consequentemente, ser elevada.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Adicionalmente, os investidores deverão ter em conta que o
Sub-Fundo poderá investir em mercados emergentes, que
poderão estar sujeitos a riscos políticos e económicos
acrescidos. As acções podem sofrer impacto negativo por via
da baixa liquidez, fraca transparência e maior risco financeiro.

• O Sub-Fundo está denominado em USD, mas terá uma
exposição significativa a outras moedas que não USD. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 

JPMorgan Investment Funds –

Global Dividend Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Dividend A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Dividend B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Global Dividend C Zero 0,60% 0,20% Zero

JPM Global Dividend D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Global Dividend I Zero 0,60% 0,16% Máx. Zero

JPM Global Dividend X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Financials Net
Index USD (Total Return Net) (Retorno Total Líquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior, investindo principalmente em
empresas dos sectores financeiro, bancário e imobiliário
(“Empresas Financeiras”), globalmente.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
Empresas Financeiras. Os emitentes destes valores mobiliários
podem estar localizados em qualquer país, incluindo mercados
emergentes.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged) ou
poderá ser gerida tendo por referência o seu parâmetro de
referência (benchmark).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções especializado num sector,
investindo apenas no sector financeiro das bolsas de valores
mundiais. Apesar desta aproximação direccionada poder gerar
retornos relativamente elevados quando o sector financeiro está a
favor do mercado, os investidores poderão ter períodos longos de
performance negativa (underperformance) quando o sector

financeiro deixe de estar a favor do mercado. O Sub-Fundo poderá,
portanto, ser adequado a investidores com um horizonte de
investimento de, pelo menos, cinco anos e que estejam dispostos a
correr riscos mais elevados na estratégia de acções para
complementar uma carteira já existente, ou para investidores
experientes e/ou diversificados que desejem uma exposição
exclusiva a um único sector da bolsa de valores.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente, numa

carteira de acções financeiras mundiais (global financial
stocks).

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, a concentração do Sub-Fundo em acções
financeiras limita a possibilidade de diversificação no Sub-
Fundo. Todavia, há probabilidades de, potencialmente,
existirem retornos mais elevados.

• Este Sub-Fundo está denominado em USD, mas terá exposição
significativa a outras moedas.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Global Financials Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Financials A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JF Global Financials A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Financials B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Global Financials C Zero 0,80% 0,25% Zero

JPM Global Financials D 5,0% 2,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Financials I Zero 0,80% 0,21% Máx. Zero

JPM Global Financials X Zero Zero 0,20% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index USD (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido)

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
(Hedged Share Classes)
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index (Total
Return Net) hedged into EUR (for the EUR hedged Share Classes)

Objectivo de Investimento
Proporcionar crescimento de capital a longo prazo,
preferencialmente, através de uma exposição a empresas, pelo
investimento directo em acções dessas empresas e através do
recurso a instrumentos financeiros derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos directamente ou
através do uso de instrumentos financeiros derivados, em acções e
em valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked).
As emitentes destes valores mobiliários poderão ter sede em
qualquer país, incluindo mercados emergentes.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts
for difference), contratos de forward sobre instrumentos
financeiros e opções sobre esses contratos, instrumentos credit-
linked, mortgage TBAs e contratos de swap por negociação privada
e outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou divisas.
Posições longas e curtas poderão ser adoptadas nos termos infra.
Poderá haver recurso a instrumentos financeiros derivados para
efeitos de cobertura de risco.

Para potenciar os retornos, o Sub-Fundo terá, sobretudo através
do recurso a covered cash settled equity swaps, exposição a
posições longas e curtas (long and short positions) em valores
mobiliários. O Sub-Fundo em regra deterá, directamente ou
através de instrumentos financeiros derivados, posições longas de
aproximadamente 130% dos seus activos líquidos, e
aproximadamente 30% dos seus activos líquidos em posições
curtas através de instrumentos financeiros derivados. Contudo, o
Sub-Fundo poderá, de tempos a tempos, deter posições longas de

até 150% dos seus activos líquidos, e de até 50% dos seus activos
líquidos em posições curtas. Em certas condições de mercado, o
Sub-Fundo poderá apenas deter 100% dos seus activos líquidos
em posições longas e nenhuma posição curta. Fora da margem
115% posições longas / 15% posições curtas e 145% posições
longas / 45% posições curtas, serão adoptadas medidas para
ajustar a exposição do Sub-Fundo. As posições longas do Sub-
Fundo serão suficientemente líquidas para cobrir, a todo o tempo,
o que advenha das suas posições curtas. 

Títulos de dívida de cotação fixa ou variável, dinheiro e
equivalentes a dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC, incluindo
fundos do mercado monetário.

O Sub-Fundo poderá investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição cambial deste Sub-Fundo poderá ser gerida
em referência ao seu benchmark.

Técnicas e instrumentos relacionados com valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos de mercado monetário
(nomeadamente, acordos de empréstimo de valores mobiliários e
acordos de reporte) poderão ser utilizados para efeitos de uma
gestão eficiente de carteira.

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor 
Este é um Sub-Fundo gerido activamente, que visa obter exposição
aos mercados internacionais de acções. O Sub-Fundo encontra-se
diversificado por um leque de mercados. Instrumentos financeiros
derivados serão utilizados para permitir obter exposição a posições
curtas e longas referentes aos valores mobiliários relevantes. Este
Sub-Fundo recorre a um processo de investimento baseado numa
análise bottom-up das empresas e dos respectivos lucros futuros e
cash-flows realizada por um grupo de analistas especializados. O
Sub-Fundo poderá ser adequado para investidores que procuram
um investimento em acções com o propósito de obter rendimentos
adicionais. Os investidores neste Sub-Fundo devem ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil de risco
• Este Sub-Fundo investe sobretudo, globalmente, em acções.

• O Sub-Fundo recorre frequentemente a posições derivadas,
mais do que a investimentos directos, de forma a criar e
manter exposição a mercados globais de acções.

JPMorgan Investment Funds –

Global Select 130/30 Fund 



• Uma vez que o Sub-Fundos investe em acções e derivados
financeiros, os investidores estão expostos a flutuações de
mercado e ao desempenho financeiro das empresas
representadas na carteira de acções do Sub-Fundo ou a que a
carteira deste está exposta. 

• Consequentemente, os investidores poderão ver o valor do seu
investimento decrescer ou aumentar, diariamente, podendo
obter no final menos do que tinham inicialmente investido. 

• Este Sub-Fundo está denominado em USD mas estará exposto
a outras moedas. 

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar o seu objectivo de investimento.

• Os riscos associados aos instrumentos financeiros derivados
elencados na Política de Investimento estão detalhados no
“Anexo IV – Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Select 130/30 A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Select 130/30 B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Global Select 130/30 C Zero 0,80% 0,20% Zero

JPM Global Select 130/30 D 5,0% 2,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Select 130/30 I Zero 0,80% 0,16% Máx. Zero

JPM Global Select 130/30 X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Não-cobertas 10% Claw-Back Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index

(Retorno Total Líquido)
Cobertas pelo EUR 10% Claw-Back Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index

(Retorno Total Líquido) coberto pelo EUR

Anexo III 55



56 Anexo III

Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Net Index USD
(Total Return Net) (Retorno Total Líquido)

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
(Hedged Share Classes)
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) com cobertura pelo EUR (para
as Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar un retorno superior nos mercados globais de acçoes,
investindo principalmente empresas, globalmente.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked). Os
emitentes destes valores mobiliários podem estar localizados em
qualquer país, incluindo mercados emergentes.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged) ou
poderá ser gerida tendo por referência o seu parâmetro de
referência (benchmark).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções construído para dar exposição às
bolsas de valores internacionais. Uma vez que o Sub-Fundo está
diversificado por um certo número de mercados e é gerido de uma
forma conservadora relativa ao índice dos parâmetros de
referência, poderá ser adequado a investidores que procurem um
investimento em acções internacionais, ou que procure um
investimento exclusivo (stand-alone) que vise aumentos de capital
de longo prazo. Os investidores neste Sub-Fundo deverão ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe, principalmente, numa

carteira de acções mundiais (global equities).

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitada pela sua
diversificação por um número alargado de empresas e grupos
industriais.

• Para além disso, os cuidadosos controlos de risco do Sub-
Fundo e o elevado grau de diversificação das acções do Sub-
Fundo visam assegurar uma volatilidade baixa relativamente
ao índice do parâmetro de referência. Portanto, os retornos
não estão dependentes na assunção de riscos elevados
relativamente ao parâmetro de referência do Sub-Fundo.

• Este Sub-Fundo  está denominado em USD, mas terá exposição
significativa a outras moedas.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Global Select Equity Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Select Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Select Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Global Select Equity C Zero 0,60% 0,20% Zero

JPM Global Select Equity D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50

JPM Global Select Equity I Zero 0,60% 0,16% Máx. Zero

JPM Global Select Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR)

Parâmetro de Referência
European Overnight Index Average (EONIA))

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index 
(para as Classes de Acções Cobertas por USD) (for the USD hedged
Share Classes)

British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index 
(para as Classes de Acções Cobertas por SEK) (for the SEK hedged
Share Classes)

British Bankers’ Association (BBA) LIBOR GBP Overnight Index 
(para as Classes de Acções Cobertas por GBP) (for the GBP hedged
Share Classes)

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno total em todas as condições de mercado,
superior ao retorno de instrumentos de curto prazo, através de uma
estratégia de neutralidade face ao mercado; serão utilizados
derivados, quando adequado, para proporcionar exposição,
principalmente, a valores mobiliários de acções (equity securities)
europeus e dos Estados Unidos da América.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá os seus activos preferencialmente em dinheiro
e seus equivalentes e em instrumentos de curto prazo incluindo,
designadamente, valores mobiliários emitidos por Governos, valores
mobiliários emitidos por empresas e depósitos a prazo. 

A exposição a acções, que será, normalmente, alcançada através de
swaps num cabaz de acções, incidirá predominantemente sobre
empresas que estejam constituídas ao abrigo das leis dos EUA ou de
um país Europeu e que aí tenham a sua sede, ou cuja parte
predominante da sua actividade económica derive dos EUA ou da
Europa. Através do recurso aos mencionados swaps, o Sub-Fundo
procurará atingir a sua estratégia através de uma exposição longa a
acções e a valores mobiliários com direito de subscrição (equity-
linked) subvalorizados e de uma exposição curta a acções e a valores
mobiliários com direito de subscrição (equity-linked)
sobrevalorizados, com a intenção de alcançar uma exposição de
mercado neutra líquida. 

O Sub-Fundo também poderá investir directamente em valores
mobiliários de acções (equity securities).

O Sub-Fundo também pode investir em OICVM e outros OIC incluindo
fundos do mercado monetário.

Acordos de recompra e outras técnicas e instrumentos poderão ser
usados para uma gestão eficiente da carteira.

O EUR é a moeda de referência do Sub-Fundo mas os activos podem
estar denominados noutras moedas; todavia, uma parte substancial
dos activos do Sub-Fundo será denominada ou coberta (hedged) em
EUR.

Os instrumentos derivados do Sub-Fundo incluirão, maioritariamente,
swaps sobre um cabaz de acções, mas poderão também incluir
outros tipos de swaps, forwards (incluindo futuros), opções e
contratos diferenciais (contracts for difference).

O Sub-Fundo procurará gerar retornos independentemente de os
mercados estarem em ciclo ascendente ou descendente.

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo de neutralidade face ao mercado procura atingir
retornos totais superiores aos do dinheiro (não relativos a um
parâmetro de referência de índice). O Sub-Fundo poderá ser
adequado para investidores que procurem exposição a um produto
que não tem correlação com os mercados de acções. Embora o Sub-
Fundo tenha um parâmetro de referência em dinheiro, não deverá
ser usado como substituto para fundos de liquidez tradicionais. Este
Sub-Fundo poderá ser adequado para investidores que procurem
acelerar o desempenho num ambiente em que os mercados
apresentem baixo retorno. Este Sub-Fundo foi concebido para
investidores experientes com um horizonte de investimento de, pelo
menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de neutralidade face ao mercado detém a

maioria dos seus activos em dinheiro, equivalentes a dinheiro e
instrumentos a curto prazo, com a respectiva exposição ao
mercado, e a maior parte do seu potencial de retorno em
excesso, cobertos pela carteira com recurso a derivados como
futuros, forwards e swaps.

• O Sub-Fundo recorre frequentemente ao uso de derivados em
vez do investimento directo em acções, mantendo uma posição
de neutralidade face ao mercado alargada.

• A moeda de referência do Sub-Fundo é o EUR mas os seus
activos poderão ser denominados em outras moedas; contudo,
uma parte significativa dos activos do Sub-Fundo será
denominada ou coberta (hedged) em EUR.

JPMorgan Investment Funds –

Highbridge Statistical Market Neutral Fund



• Os investidores deverão ter em consideração que o Sub-Fundo
pode não beneficiar dos retornos resultantes dos seus
investimentos em dinheiro, equivalentes a dinheiro e
instrumentos de curto prazo, devido às suas obrigações de
pagamento decorrentes dos derivados em que incorra (que,
conforme referido supra, compreenderão principalmente swaps).

• Os riscos associados aos instrumentos derivados acima indicados
na Política de Investimento estão descritos mais detalhadamente
no “Anexo IV – Factores de Risco”.

• A estratégia de neutralidade face ao mercado adoptada pelo 
Sub-Fundo pode não alcançar os resultados pretendidos. Não há
garantia de que a utilização concertada de posições longas e
curtas tenha sucesso quanto à limitação da exposição do Sub-
Fundo às flutuações do mercado de acções, à capitalização, às
flutuações sectoriais ou a outros factores de risco.

Gestor de Investimento
Highbridge Capital Management, LLC  
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Highbridge Statistical Market Neutral B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Highbridge Statistical Market Neutral C Zero 0,80% 0,20% Zero

JPM Highbridge Statistical Market Neutral D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Highbridge Statistical Market Neutral I Zero 0,80% 0,16% Máx. Zero

JPM Highbridge Statistical Market Neutral X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Não coberta 20% High Water Mark European Overnight Index Average (EONIA)
Coberta por USD 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight

Index
Coberta por SEK 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next

Index
Coberta por GBP 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR GBP Overnight

Index
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Moeda de Referência
Iene Japonês (JPY).

Parâmetro de Referência
Tolho Stock Prive Index (TOPIX) (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas
(hedged)
Tolho Stock Prive Index (TOPIX) (Total Return Gross) (Retorno Total
Ilíquido) com cobertura pelo EUR (para as Classes de Acções
Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar um rendimento superior no mercado de acções japonês,
principalmente a partir de uma carteira concentrada empresas
japonesas de tamanho médio a grande.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas de tamanho médio a grande que estejam constituídas ao
abrigo das leis do, ou que tenham a sede no Japão, ou cuja
actividade económica preponderante derive do Japão, mesmo que
estejam cotadas noutro local. A carteira do Sub-Fundo é
concentrada, aproximadamente, em 50 empresas.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investimento
Este é um Sub-Fundo de acções construído para dar exposição
concentrada em acções Japonesas. Uma vez que o Sub-Fundo está
concentrado em, apenas, cinquenta acções, poderá ser adequado

para investidores dispostos a aceitar riscos significativamente mais
elevados de modo a poder gerar, potencialmente, retornos líquidos
mais elevados. Uma vez que o Sub-Fundo é investido em acções e
porque estão associados riscos económicos, monetários e políticos
ao investimento num único país, o Sub-Fundo é mais adequado
para investidores com um horizonte de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira concentrada

em acções japonesas.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a condições políticas e económicas e enquanto fornece
um investimento direccionado e um potencial para retornos
mais elevados, também limitam a possibilidade de dispersão
do risco dentro do Sub-Fundo.

• Uma vez que a carteira está concentrada em apenas cinquenta
acções, a diversificação está reduzida e a volatilidade é
aumentada, poderá existir maior potencial para retornos mais
elevados.

• Os investidores que não operem em JPY estão expostos a
riscos cambiais, uma vez que os activos subjacentes estão,
maioritariamente, denominados em JPY.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Japan 50 Equity Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Japan 50 Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan 50 Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Japan 50 Equity C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Japan 50 Equity D 5,0% 2,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan 50 Equity I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Japan 50 Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Americano (EUR)

Parâmetro de Referência
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido)

Objectivo de Investimento
Proporcionar valorização do capital a longo prazo investindo,
primordialmente, em empresas japonesas. 

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos, em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas que estejam constituídas ao abrigo das leis de, ou que
tenham a sede no Japão, ou cuja actividade económica
preponderante derive do Japão, mesmo que esteja cotada noutro
local. 

A exposição a valores mobiliários poderá ser alcançada através do
investimento em acções, títulos de depósito, warrants e outros
direitos de participação e, até determinado limite, através do
investimento em valores mobiliários convertíveis, valores
mobiliários indexados e unidades de participação e valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked), 

Títulos de dívida de cotação fixa ou variável, dinheiro e
equivalentes a dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo poderá investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo poderá investir em instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco e para alcançar uma
gestão eficiente da carteira. Técnicas e instrumentos relacionados
com valores mobiliários transmissíveis e instrumentos de mercado
monetários (incluindo, nomeadamente, acordos de empréstimo de
valores mobiliários e acordos de reporte) poderão ser utilizados
para alcançar uma gestão eficiente da carteira.

Este Sub-Fundo recorre a um método de investimento baseado
num investimento sistemático em acções cujas especiais
características estão associadas a um aumento de desempenho a
longo prazo, causado pelo impacto de factores psicológicos
humanos nos mercados de acções.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo foi concebido para investidores que
procurem uma exposição alargada de mercado numa única e
desenvolvida bolsa de valores. Nestes termos, este Sub-Fundo será
adequado para investidores que procurem adicionar a detenção de
valores mobiliários de um único país a uma carteira diversificada
já existente ou para investidores que procurem um investimento
stand-alone em acções core procurando o crescimento da capital a
longo prazo. Porque este é um Sub-Fundo que investe em acções e
devido aos riscos individuais económicos, cambiais e políticos
associados ao investimento num único país, este Sub-Fundo será
adequado para investidores que tenham um horizonte de
investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções gerido activamente investe,

principalmente, numa carteira de acções japonesas.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações das bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo ou às quais essa carteira esteja exposta.

• Portanto, os investidores poderão ver o valor do seu
investimento cair, bem como subir, diariamente, pelo que
poderão receber menos do que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a condições políticas e económicas e enquanto fornece
um investimento direccionado e um potencial para retornos
mais elevados, também limitam a possibilidade de dispersão
do risco dentro do Sub-Fundo.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitado pela
diversificação por um número considerável de empresas e
grupos industriais.

• O Sub-Fundo está denominado em USD, mas os activos
subjacentes estão, maioritariamente, denominados em JPY.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Japan Behavioural Finance Equity Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Japan Behavioural Finance Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan Behavioural Finance Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Japan Behavioural Finance Equity C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Japan Behavioural Finance Equity D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Japan Behavioural Finance Equity I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Japan Behavioural Finance Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Japanese Yen (JPY)

Parâmetro de Referência
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido)

Objectivo de Investimento
Proporcionar crescimento de capital a longo prazo investindo,
preferencialmente, numa carteira agressivamente gerida de
empresas japonesas.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas constituídas ao abrigo das leis do Japão, com sede e/ou
actividade principal no Japão, ou cuja actividade económica
preponderante derive do Japão, mesmo que estejam cotadas
noutro local. A carteira do Sub-Fundo será muito concentrada. 

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição 
(equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções gerido de forma agressiva, que
investe em acções japonesas. Sendo o Sub-Fundo concentrado,
poderá ser adequado a investidores que procurem uma estratégia
de maiores riscos para gerar potenciais ganhos a longo prazo. Este
Sub-Fundo recorre a um processo de investimento baseado numa
análise bottom-up das sociedades e dos respectivos lucros futuros
e cash-flows levada a cabo por um grupo de analistas
especializados. O Sub-Fundo é investido em acções, e os

investidores deverão ter em consideração os riscos económicos,
cambiais e políticos associados ao investimento relacionado com
um único país. Consequentemente, o Sub-Fundo poderá ser mais
adequado para investidores que procurem uma estratégia de risco
mais elevado para complementar uma carteira existente, ou que
procurem aumentar potenciais rendimentos de longo prazo mas
estando confortáveis com o risco acrescido envolvido na estratégia
de investimento do Sub-Fundo. Os investidores neste Sub-Fundo
devem ter um horizonte de investimento de, pelo menos, cinco
anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo concentrado de Acções gerido de forma

agressiva investe, primeiramente, em carteiras de acções
japonesas. 

• Graças às suas alocações a acções e sectores, uma elevada
volatilidade poderá ocorrer e o Sub-Fundo poderá revelar
pouca semelhança com a composição do seu parâmetro de
referência (benchmark). Consequentemente, poderá haver
lugar a retornos e perdas mais elevados. 

• Porque o Sub-Fundos investe em acções, os investidores estão
expostos a flutuações de mercado e ao desempenho financeiro
das empresas representadas na carteira de acções do Sub-
Fundo. 

• Consequentemente, os investidores poderão ver o valor do seu
investimento decrescer ou aumentar, diariamente, podendo
obter no final menos do que tinham inicialmente investido. 

• Adicionalmente, os investidores deverão ter em consideração
que o Sub-Fundo investe num único mercado, que poderá
estar sujeito a riscos económicos e políticos específicos, e que
o Sub-Fundo, se por um lado fornece um investimento
concentrado e permite potenciais retornos superiores, por
outro, limita a margem para uma diversificação de risco.

• Porque a carteira é concentrada, a diversificação é reduzida e
a volatilidade aumentada, mas poderá haver, potencialmente,
lugar a maiores retornos. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited   

JPMorgan Investment Funds –

Japan Focus Fund 



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Japan Focus A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan Focus B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Japan Focus C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Japan Focus D 5,0% 2,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan Focus I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Japan Focus X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Todas 10% Claw-Back Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Retorno Total Líquido)
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Moeda de Referência
Iene Japonês (JPY).

Parâmetro de Referência
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
(Hedged)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Total Return Gross) (Retorno Total
Ilíquido) com cobertura pelo EUR (para as Classes de Acções
Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar um rendimento superiror no mercado de acções japonês,
principalmente em empresas japonesas.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas de tamanho médio a grande que estejam constituídas ao
abrigo das leis do, ou que tenham a sede no Japão, ou cuja
actividade económica preponderante derive do Japão, mesmo que
estejam cotadas noutro local.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções (core equity) construído para dar
exposição a acções Japonesas. Uma vez que o Sub-Fundo é gerido
de forma conservadora relativamente ao índice do parâmetro de
referência, poderá ser adequado para investidores que procuram
um investimento em acções num único país e que permaneçam no

centro da sua carteira, ou um investimento exclusivo (stand-alone)
visando aumentos de capital de longo prazo. Para além disso, dado
que este Sub-Fundo é investido em acções, e dado que estão
associados ao investimento num único pais riscos económicos,
monetários e políticos específicos, o Sub-Fundo poderá ser
adequado para investidores que tenham um horizonte de
investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira concentrada

em acções japonesas.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a condições políticas e económicas e enquanto fornece
um investimento direccionado e um potencial para retornos
mais elevados, também limitam a possibilidade de dispersão
do risco dentro do Sub-Fundo.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitado pela
diversificação por um número considerável de empresas e
grupos industriais.

• Para além disso, os controlos cuidadosos de risco do Sub-
Fundo e o alto nível da diversificação de acções visam
assegurar baixa volatilidade relativamente ao índice do
Parâmetro de Referência. Portanto, os retornos não estão
dependentes de se correrem grandes riscos relativamente ao
Parâmetro de Referência do Sub-Fundo.

• Os investidores que não operem em JPY estão expostos a
riscos cambiais, uma vez que os activos subjacentes estão,
maioritariamente, denominados em JPY.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management Limited  

JPMorgan Investment Funds –

Japan Select Equity Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Japan Select Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan Select Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Japan Select Equity C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Japan Select Equity D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Japan Select Equity I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Japan Select Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Iene Japonês (JPY)

Parâmetro de Referência
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido)

Objectivo de Investimento
Proporcionar valorização do capital a longo prazo investindo,
primordialmente, numa carteira direccionada para valores
mobiliários de valor (value style) de empresas japonesas. 

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos, numa carteira de
acções e valores mobiliários com direito de subscrição (equity
linked) compostas eminentemente por valores mobiliários de valor
(value style) de empresas que estejam constituídas ao abrigo das
leis de, e que tenham a sede no Japão, ou cuja actividade
económica preponderante derive do Japão, mesmo que esteja
cotada noutro local. 

A exposição a valores mobiliários poderá ser alcançada através do
investimento em acções, títulos de depósito, warrants e outros
direitos de participação e, até determinado limite, através do
investimento em valores mobiliários convertíveis, valores
mobiliários indexados e unidades de participação e valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de cotação fixa ou variável, dinheiro e
equivalentes a dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo poderá investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo poderá investir em instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco e para alcançar uma
gestão eficiente da carteira. Técnicas e instrumentos relacionados
com valores mobiliários transmissíveis e instrumentos de mercado
monetários (incluindo, nomeadamente, acordos de empréstimo de
valores mobiliários e acordos de reporte) poderão ser utilizados
para alcançar uma gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos serão efectuados com respeito
pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo concebido para permitir uma exposição a
empresas de valor (value style) japonesas. Uma vez que as acções
de valor (value style) tendem a ultrapassar ocasionalmente o
desempenho das acções de crescimento (growth style), os
investidores devem estar preparados para períodos de
desempenho negativo em relação ao mercado de acções japonês.
Contudo, estudos demonstram que, a longo prazo, tanto o
investimento de valor (value style) como o investimento de

crescimento (growth style) têm ultrapassado o desempenho
esperado. Nestes termos, este Sub-Fundo será adequado para
proporcionar uma parcela de valor (value style) a uma carteira
diversificada já existente ou como um investimento em si mesmo.
Este Sub-Fundo será adequado para investidores que tenham um
horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira de valor

(value style) de empresas japonesas.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações das bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo ou às quais essa carteira esteja exposta.

• Portanto, os investidores poderão ver o valor do seu
investimento cair, bem como subir, diariamente, pelo que
poderão receber menos do que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera num único mercado, que pode estar sujeito
a condições políticas e económicas e enquanto fornece um
investimento direccionado e um potencial para retornos mais
elevados, também limitam a possibilidade de dispersão do
risco dentro do Sub-Fundo.

• Adicionalmente, a exposição exclusiva do Sub-Fundo a acções
de valor (value style) limita ainda mais o espaço para a
diversificação do risco dentro do Sub-Fundo. A volatilidade a
curto prazo por contraposição a índices de mercado mais
alargados poderá ser considerável.

• Embora estudos indiquem que as acções de valor (value style)
ultrapassam o desempenho a longo prazo, os investidores
poderão estar expostos a períodos de elevada volatilidade a
curto prazo.

• Os investidores não denominados em JPY poderão ser
expostos a riscos cambiais uma vez que os activos subjacentes
ao Sub-Fundo estão, maioritariamente, denominados em JPY.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited 

JPMorgan Investment Funds –

Japan Strategic Value Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Japan Strategic Value A 0,50% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Japan Strategic Value B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM Japan Strategic Value C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Japan Strategic Value D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Japan Strategic Value I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Japan Strategic Value X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Standard & Poor’s (S&P) 500 Index (Total Return Net) (Retorno
Total Líquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um elevado retorno de dividendos através da
participação no crescimento de capital de longo prazo investindo
principalmente em empresas dos EUA.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções com
direito de subscrição (equity linked) capazes de gerar elevados
dividendos de empresas que estejam constituídas ao abrigo das
leis do, ou que tenham a sede nos EUA, ou cuja actividade
económica preponderante derive dos EUA, mesmo que estejam
cotadas noutro local. 

O Sub-Fundo poderá investir em empresas do Canadá.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções construído para dar exposição a
acções dos Estados Unidos da América com a potencial para gerar
elevados dividendos e criar um elevado crescimento de capital a
longo prazo. O Sub-Fundo diversifica o investimento num vasto
leque de sectores. Uma vez que o Sub-Fundo é investido em
acções, e devido aos riscos económicos, monetários e políticos
associados ao investimento num único país, o Sub-Fundo poderá
ser adequado para investidores que tenham um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira de acções

com condições para gerar elevados dividendos dos Estados
Unidos da América.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a riscos políticos e económicos específicos e enquanto
fornece um investimento direccionado e um potencial para
retornos mais elevados, também limita a possibilidade de
dispersão do risco dentro do Sub-Fundo.

• Adicionalmente, a exposição do Sub-Fundo a acções com
condições para gerar elevados dividendos limita o espaço para
a diversificação do risco dentro do Sub-Fundo.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitada pela
diversificação através de um número considerável de
sociedades e grupos industriais.

Gestor de Investimento
J.P. Morgan Investment Management Inc.  

JPMorgan Investment Funds –

US Dividend Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM US Dividend A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM US Dividend B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM US Dividend C Zero 0,65% 0,20% Zero

JPM US Dividend D 5,0% 2,00% 0,40% 0,5%

JPM US Dividend I Zero 0,65% 0,16% Máx. Zero

JPM US Dividend X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD)

Parâmetro de Referência
Standard & Poor’s (S&P) Rating Group 500 Index (Total Return Net)
(Retorno Total Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas
(hedged)
Standard and Poor’s (S&P) Rating Group 500 Index (Total Return
Net) (Retorno Total Líquido) com cobertura pelo EUR (para as
Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de investimento
Alcançar um rendimento superior no capital a longo prazo
investindo, predominantemente, numa carteira de títulos de média
a elevada capitalização de empresas dos EUA.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas de média a elevada capitalização que estejam
constituídas ao abrigo das leis dos EUA, ou que aí tenham a sua
sede, ou cuja actividade económica preponderante derive dos EUA,
mesmo que estejam cotadas noutro local. 

O Sub-Fundo pode também investir em empresas canadianas.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de construído para investidores que procurem
uma exposição global ao mercado de um único mercado de acções.
Nestes termos, o Sub-Fundo poderá ser adequado para investidores
que procurem um investimento stand-alone core equity destinado a
produzir aumentos de capital de longo prazo. Este Sub-Fundo recorre
a um método de investimento baseado no investimento sistemático
em acções com características determinadas que estão associadas a
uma ultrapassagem da performance esperada a longo prazo causada
pelo impacto de factores humanos psicológicos nos mercados de
acções. Para além disso, uma vez que o Sub-Fundo é investido em
acções e porque existem riscos económicos, monetários e políticos
específicos associados  ao investimento num único país, o Sub-Fundo
será adequado para investidores de que tenham um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções gerido activamente investe numa

carteira de acções dos Estados Unidos da América.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a riscos políticos e económicos específicos; enquanto
fornece um investimento direccionado e um potencial para
retornos mais elevados, adicionalmente, também limita a
possibilidade de dispersão do risco dentro do Sub-Fundo.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitada pela
diversificação através de um número considerável de
sociedades e grupos industriais.

• Os investidores que não operem em USD estão expostos a
riscos cambiais, uma vez que os activos subjacentes estão
denominados em USD.

Gestor de Investimento
J. P. Morgan Investment Management Inc.

JPMorgan Investment Funds –

US Equity Fund 



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM US Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM US Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM US Equity C Zero 0,65% 0,20% Zero

JPM US Equity D 5,0% 2,00% 0,40% 0,50%

JPM US Equity I Zero 0,60% 0,16% Máx. Zero

JPM US Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
LIBOR one-month US Dollar deposits.

Parâmetro de Referência para Classes de Acções Cobertas
(hedged)
LIBOR one-month Euro deposit (for the EUR hedged Share Classes)
(para as Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de investimento
Alcançar um retorno total do capital durante um ciclo completo de
mercado, em excesso do seu parâmetro de referência monetário,
através de uma estratégia de neutralidade face ao mercado. A
exposição será, principalmente, a empresas norte-americanas e,
essencialmente, através do recurso a instrumentos financeiros
derivados. 

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá os seus activos principalmente em dinheiro,
equivalentes a dinheiro e instrumentos de curto prazo, incluindo,
entre outros, valores mobiliários governamentais, valores
mobiliários emitidos por corporações e depósitos a prazo.

O Sub-Fundo obterá exposição a acções e valores mobiliários com
direito de subscrição (equity linked) de empresas que estejam
constituídas ao abrigo das leis de dos Estados Unidos da América,
ou que aí tenham a sua sede, ou cuja actividade económica
preponderante derive dos Estados Unidos da América, mesmo que
esteja cotada noutro local, principalmente através do recurso a
instrumentos financeiros derivados. Pelo menos 67% dos activos
totais do Sub-Fundo serão expostos a essas acções e valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked) , 

O Sub-Fundo poderá igualmente investir em empresas Canadianas.

Para alcançar a sua estratégia de neutralidade face ao mercado,
o Sub-Fundo irá, primordialmente através do recurso a covered
cash settled swaps em cabazes de acções, alcançar exposição
longa a acções e valores mobiliários com direito de subscrição
(equity linked) que sejam atractivos e exposição curta a acções e
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) que
não sejam atractivos. O grau de atractividade de determinada
acção será aferido com base em factores quantitativos como a
avaliação ou catálise da acção que possa desencadear uma subida
ou descida do respectivo preço. O Sub-Fundo deterá, em regra,
principalmente através do recurso a instrumentos financeiros
derivados, posições longas de até 200% dos respectivos activos
líquidos, e de até 200% dos respectivos activos líquidos, de
posições curtas, através do recurso a instrumentos financeiros
derivados cash settled. O Sub-Fundo deverá deter activos líquidos
suficientes (incluindo, se aplicável, posições longas
suficientemente líquidas) para cobrir, a todo o tempo, as
obrigações que para este decorram das respectivas posições
financeiras derivadas (incluindo as posições curtas). 

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir, entre
outros, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts for
difference), contratos de forward sobre instrumentos financeiros e
opções sobre esses contratos, instrumentos credit-linked,
mortgage TBAs e contratos de swap por negociação privada e
outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou divisas.
Posições longas e curtas  poderão ser adoptadas nos termos acima
descritos. Poderá haver recurso a instrumentos financeiros
derivados também para efeitos de cobertura de risco.

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode ainda investir em OICVM e outros OIC, incluindo
fundos do mercado monetário.

A moeda de referência do Sub-Fundo é o Dólar Norte-Americano
(USD), mas os respectivos activos podem ser denominados em
qualquer moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta
(hedged).

As técnicas e os instrumentos relacionados com valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos de mercado monetário (incluindo,
entre outros, acordos de empréstimo de valores mobiliários e
acordos de recompra) poderão ser utilizados para efeitos de uma
gestão eficiente de carteira.

O Sub-Fundo procurará proporcionar um retorno positivo
independentemente de os mercados se encontrarem em ciclo
ascendente ou descendente.

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo de neutralidade face ao mercado procura atingir
retornos totais em excesso do seu parâmetro de referência
monetário através da exposição a mercados Norte-Americanos.
Poderá ser adequado para investidores que procurem exposição a
produtos não relacionados com mercados de acções. Embora o Sub-
Fundo tenha um parâmetro de referência monetário, não deverá ser
usado como substituto para fundos de liquidez tradicionais. Este Sub-
Fundo poderá ser adequado para investidores que procurem
impulsionar o desempenho num contexto de mercado de baixo
retorno. Este Sub-Fundo foi concebido para investidores experientes
com um horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções está exposto, principalmente, a

acções norte-americanas.

• O Sub-Fundo recorre frequentemente ao investimento em
derivados em vez do investimento directo em acções,
mantendo uma ampla posição de neutralidade face ao
mercado.

JPMorgan Investment Funds –

US Market Neutral Fund 



• A estratégia de neutralidade face ao mercado adoptada pelo
Sub-Fundo pode não alcançar os resultados pretendidos. Não
há garantia de que a utilização concertada de posições longas
e curtas tenha sucesso na limitação da exposição do Sub-
Fundo às flutuações do mercado de valores mobiliários,
capitalização, flutuações sectoriais ou outros factores de risco.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções e instrumentos
financeiros derivados de acções, os investidores estão expostos
a flutuações do mercado de valores mobiliários e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo ou às quais essa carteira esteja exposta.

• Portanto, os investidores poderão ver o valor do seu
investimento cair, bem como subir, diariamente, e podem
receber menos do que, originalmente, investiram. 

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo está limitada pela sua
diversificação por um grande número de empresas e de grupos
industriais.

• A moeda de referência do Sub-Fundo é o Dólar Norte-
Americano (USD), mas os respectivos activos podem ser
denominados em qualquer moeda e a exposição de moeda
poderá ser coberta (hedged).

• Os riscos associados aos instrumentos derivados contidos na
Política de Investimento supra encontram-se desenvolvidos
adiante no “Anexo IV – Factores de Risco”.

Gestor de Investimento
J.P. Morgan Investment Management Inc 

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM US Market Neutral A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM US Market Neutral B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM US Market Neutral C Zero 0,80% 0,20% Zero

JPM US Market Neutral D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM US Market Neutral I Zero 0,80% 0,16% Máx. Zero

JPM US Market Neutral X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Não-cobertas 20% High Water Mark LIBOR one-month US Dollar deposits
Coberta por EUR 20% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposit
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Standard & Poor’s (S&P) Rating Group 500 Index (Total Return Net)
(Retorno Total Líquido).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas
(hedged)
Standard and Poor’s (S&P) Rating Group 500 Index (Total Return
Net) (Retorno Total Líquido) com cobertura pelo EUR (para as
Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar um rendimento superior no mercado de acções dos EUA,
investindo principalmente em empresas dos EUA.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções e em
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked) de
empresas que estejam constituídas ao abrigo das leis dos, ou que
tenham a sede nos EUA, ou cuja actividade económica
preponderante derive dos EUA, mesmo que estejam cotadas
noutro local. O Sub-Fundo também poderá investir em empresas
do Canadá.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

Títulos de dívida de taxa fixa ou variável, dinheiro e equivalentes a
dinheiro poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição de moeda poderá ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de acções (core equity) construído para dar
exposição a acções dos Estado Unidos da América. Dado que o
Sub-Fundo é gerido de forma conservadora relativamente ao
índice do parâmetro de referência, poderá ser adequado para

investidores que procurem investimento em acções num único país
que quer permaneçam no centro da sua carteira ou que procurem
um investimento destinado a produzir aumentos de capital de
longo prazo. Para além disso, uma vez que o Sub-Fundo é investido
em acções e porque existem riscos económicos, monetários e
políticos específicos associados  ao investimento num único país, o
Sub-Fundo será adequado para investidores de que tenham um
horizonte de investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de acções investe numa carteira de acções dos

Estados Unidos da América.

• Uma vez que o Sub-Fundo investe em acções, os investidores
estão expostos a flutuações nas bolsas de valores e à
performance financeira das empresas detidas na carteira do
Sub-Fundo.

• Logo, os investidores poderão ver o valor do investimento cair
bem como subir diariamente, e podem receber menos do que
o que, originalmente, investiram.

• Para além disso, os investidores deverão ter em consideração
que o Fundo opera apenas num único mercado, que pode ser
sujeito a riscos políticos e económicos específicos; enquanto
fornece um investimento direccionado e um potencial para
retornos mais elevados, adicionalmente, também limita a
possibilidade de dispersão do risco dentro do Sub-Fundo.

• Todavia, a volatilidade do Sub-Fundo é limitada pela
diversificação através de um número considerável de
sociedades e grupos industriais.

• Para além disso, o controlo cuidadoso de risco e o alto nível de
diversificação de acções visam assegurar volatilidade baixa
relativamente ao índice do parâmetro de referência. Em
consequência, os retornos não estão dependentes de se
correrem riscos contra o parâmetro de referência do Sub-
Fundo.

• Os investidores que não operem em USD estão expostos a
riscos cambiais, uma vez que os activos subjacentes estão,
maioritariamente, denominados em USD.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

JPMorgan Investment Funds –

US Select Equity Fund 



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM US Select Equity A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM US Select Equity B Zero 0,90% 0,25% Zero

JPM US Select Equity C Zero 0,65% 0,20% Zero

JPM US Select Equity D 5,0% 2,00% 0,40% 0,50%

JPM US Select Equity I Zero 0,65% 0,16% Máx. Zero

JPM US Select Equity X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
LIBOR one-month Euro deposits (for the EUR denominated Share
Classes) (para as Classes de Acções denominadas por EUR)

LIBOR one-month Euro deposits (expressed in USD terms for the
USD denominated Share Classes) (Expressos em termos USD para
as Classes de Acções denominadas em USD)

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas
(hedged)
LIBOR one-month US Dollar deposit (for the USD hedged Share
Classes) (para as Classes de Acções Cobertas por USD).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno total superior ao seu parâmetro de referência
em dinheiro (cash benchmark), a partir de uma carteira
concentrada de valores mobiliários, globalmente.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investe principalmente numa carteira concentrada de
acções e de valores mobiliários com direito de subscrição (incluindo
certificados de valores mobiliários depositados, warrants e outros
direitos de participação) certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked), valores
mobiliários convertíveis e outros títulos de dívida de taxa fixa e
variável, depósitos junto de instituições de crédito e instrumentos do
mercado monetário. Os emitentes destes valores mobiliários poderão
localizar-se em qualquer país, incluindo mercados emergentes.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O EUR é a moeda de referência do Sub-Fundo, mas os activos
podem estar denominados em outras moedas. Todavia, uma parte
substancial dos activos do Sub-Fundo será denominada ou coberta
(hedged) em EUR.

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Mais especificamente, o Sub-Fundo pode investir em
opções e índices de futuros, bem como em dinheiros e seus
equivalente para fazer cobertura de risco contra riscos
direccionais. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Informação adicional importante acerca da gestão do Fundo
encontra-se no parágrafo introdutório relativo aos Sub-Fundos de
Retorno Total.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo gerido de agressivamente investe em carteiras
altamente concentradas de acções, obrigações, obrigações
convertíveis e em dinheiro, em qualquer parte do Mundo, e é
denominado em qualquer moeda.

O Sub-Fundo é gerido para alcançar retornos totais em excesso de
dinheiro, em vez do relativo ao índice do parâmetro de referência,
com acções que sejam o veículo principal desses retornos.
Portanto, em fortes condições das bolsas de valores, o Sub-Fundo
é expectável que o Sub-Fundo procure um exposição significante a
acções, mas quando as bolsas de valores estejam fracas, o Sub-
Fundo poderá procurar uma menor exposição a acções,
direccionando-se, por seu turno, para obrigações e dinheiro. Em
condições extremas, o Sub-Fundo poderá investir 100% em acções
ou poderá não deter qualquer acção.

O Sub-Fundo poderá, portanto, ser apto para investidores que
procurem uma estratégia de investimento de risco mais elevado
para complementar uma carteira já existente, ou para investidores
diversificados, que estejam confortáveis com os riscos adicionais
inerentes no Sub-Fundo, e que procurem acelerar os retornos de
longo prazo. Os investidores neste Sub-Fundo devem ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de retorno total pode investir em acções,

deixando os investidores expostos a flutuações das bolsas de
valores e a performance financeira das empresas detidas na
carteira do Sub-Fundo. Consequentemente, os investidores
podem receber menos do que o que, originalmente,
investiram.

• Adicionalmente, este Sub-Fundo pode tomar decisões de
afectação de grandes activos entre acções, obrigações e
dinheiro e poderá, também, utilizar derivados. Portanto, os
investidores no Sub-Fundo poderão lidar com níveis relativos
de volatilidade mais elevados.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

JPMorgan Investment Funds –

Global Total Return Fund

4. Sub-Fundos de Retorno Total
Os Sub-Fundos denominados “Retorno Total” são geridos com o objectivo de alcançar retornos totais superiores relativamente a uma taxa
preponderante de dinheiro, e não relativamente a um índice. A selecção de acções será a primeira fonte deste retorno, reflectindo uma
aproximação tendente à escolha de acções valorizáveis (bottom up stock picking approach). Os Sub-Fundos poderão usar derivados.
Designadamente, estes Sub-Fundos podem usar futuros ou opções para diminuir significativamente a exposição directa de acções e poderão
deter posições em dinheiro.



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Total Return (EUR) A 5,0% 1,25% 0,40% 0,50%

JPM Global Total Return (EUR) A 5,0% 1,25% 0,40% 0,50%

JPM Global Total Return (EUR) B Zero 0,75% 0,25% Zero

JPM Global Total Return (EUR) C Zero 0,60% 0,20% Zero

JPM Global Total Return (EUR) D 5,0% 2,25% 0,40% 0,50%

JPM Global Total Return (EUR) I Zero 0,60% 0,16% Máx. Zero

JPM Global Total Return (EUR) X Zero Zero 0,15% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
EUR 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits
Não-cobertas por USD 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposit (expressed in USD terms)
Cobertas por USD 10% High Water Mark LIBOR one-month US Dollar deposit
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Mínimo de Investimento Inicial
As acções deste Sub-Fundo poderão ser adquiridas por
investidores que subscrevam a quantia mínima de €3,000,000
(Euro).

Parâmetro de Referência
LIBOR one-month Euro deposits.

Objectivo de Investimento
Alcançar, num período de médio prazo (2 a 3 anos), um retorno
superior ao seu parâmetro de referência em dinheiro, a partir de
uma carteira de valores mobiliários, globalmente, recorrendo,
quando apropriado, a estratégias com derivados.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investe principalmente numa carteira concentrada
de, acções e de valores mobiliários com direito de subscrição
(incluindo certificados de valores mobiliários depositados, warrants
e outros direitos de participação) certificados de índices e de
participação e certificados com direito de subscrição (equity
linked), valores mobiliários convertíveis, e depósitos junto de
instituições de crédito e instrumentos do mercado monetário. Os
emitentes destes valores mobiliários poderão estar localizados em
qualquer país, incluindo mercados emergentes.

O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados
para alcançar os respectivos objectivos de investimento. Os efeitos
financeiros derivados poderão ainda ser utilizados para efeitos de
cobertura de risco (hedging).

Os instrumentos financeiros derivados a utilizar pelo Sub-Fundo
podem incluir, entre outros, futuros, opções, contratos diferenciais
(contracts for difference), total return swaps, derivados
seleccionados OTC e outros produtos derivados.

O Gestor de Investimento deverá variar a afectação dos activos e
dos países, de modo a reflectir as condições e as oportunidades de
mercado.

Os outros títulos de dívida de taxa fixa e variável do Sub-Fundo
estarão, em regra, limitados aos títulos com notação de rating
mínima de A ou equivalente para os títulos de longo prazo ou, com
notação de rating mínima de A1 ou equivalente para os títulos de
curto prazo, conforme medido por agências de rating
independentes como sejam a Moody's ou a Standard & Poor's. Os
valores mobiliários convertíveis do Sub-Fundo manterão, em regra,
uma notação de rating média de Baa2 ou equivalente, conforme
medido por agências de rating independentes como sejam a
Moody's Investors Service ou a Standard & Poor's. Dentro destes
limites, o Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários below
investment grade e valores mobiliários sem notação de rating.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
modea e a exposição cambial pode ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Como Sub-Fundo misto, este Sub-Fundo investe em valores
mobiliários de rendimentos fixos, valores mobiliários de curto
prazo, depósitos junto de instituições de crédito e instrumentos do
mercado monetário, valores mobiliários equity, obrigações
convertíveis e obrigações. É mais adequado para investidores que
desejem obter rendimentos e a oportunidade para obter
crescimento do investimento através de pouca exposição a acções,
enquanto desfruta de protecção downside. Uma vez que é um Sub-
Fundo biased, é mais adequado para investidores que sejam
avessos ao risco. Portanto, os investidores, provavelmente, usarão
o Sub-Fundo para complementar uma carteira de obrigações já
existentes, de modo a obter a maior diversificação. O Sub-Fundo
também poderá ser usado para investimento exclusivo (stand-
alone investment) para investidores que procurem obter um
crescimento de capital estável. O Sub-Fundo é gerido contra um
parâmetro de referência. Devido à volatilidade adicional associada
às acções, os investidores deste Sub-Fundo devem ter, também,
um horizonte de investimento de pelo menos dois a três anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo equilibrado investe, principalmente, em

obrigações do tipo grade, quer governamentais, quer não
governamentais, mas também explora a exposição a acções
não cotadas, obrigações convertíveis, títulos de dívida de taxa
fixa e variável, instrumentos de mercados monetários,acções e
dinheiro.

• Dado que as obrigações e as obrigações convertíveis pagam
um rendimento regular e têm uma data de vencimento
antecipada, é expectável que a sua volatilidade seja
relativamente baixa.

• O risco do investimento inicial de capital é relativamente baixo.
Todavia, apesar da exposição do Sub-Fundo a acções, os riscos
são mais altos do que em Sub-Fundos  que invistam apenas em
obrigações.

5. Sub-Fundos Mistos

JPMorgan Investment Funds –

Blue And Green Fund



• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR e quando os activos
estiverem denominados em outras moedas, estas geralmente
serão cobertos em (hedged back) EUR.

• Os riscos associados aos instrumentos financeiros derivados
contidos na Política de Investimento supra encontram-se
desenvolvidos adiante no “Anexo IV- Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Comissões e Despesas
São cobradas às acções despesas anuais correspondentes a 0,85%
da média dos seus activos líquidos.

Subscrições, Resgates e Trocas
As subscrições das Acções podem ser efectuadas uma vez por
semana, na Segunda-feira de cada semana (um "Dia de
Avaliação"). Se um desses dias não for um dia útil bancário no
Luxemburgo e em França, será considerado como Dia de Avaliação
o dia útil bancário imediatamente seguinte, em ambas as
jurisdições.

Um Accionista poderá apresentar as suas Acções para resgate, no
todo ou em parte, em qualquer Dia de Avaliação. Não são
permitidas trocas por Acções deste Sub-Fundo.

Cotação
As Acções do Sub-Fundo não estão cotadas na Bolsa de Valores do
Luxemburgo.
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
JPMorgan 1 Month Cash Euro (10%); MSCI Japan Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) (6%); MSCI Europe Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) (25%); MSCI US Index (Total
Return Net) (Retorno Total Líquido) (15%); MSCI EM Index USD
(Total Return Gross) (Retorno Total Ilíquido) (4%); JPMorgan Global
Bond Index (EUR Hedged) (Total Return Gross) (Retorno Total
Ilíquido) (40%).  

Objectivo de Investimento
Proporcionar crecimiento de capital de longo plazo, investindo
principalmente em emitentes empresas e emitentes soberanos,
globalmente.

Política de Investimento
O Sub-Fundo deterá entre 30% a 70% do total dos seus activos
(excluindo dinheiro e seus equivalentes) em acções e valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked),.

Adicionalmente, o Sub-Fundo investirá 30% a 70% do total dos
seus activos (excluindo dinheiro e seus equivalentes) em outros
títulos de dívida de taxa fixa e variável. Os emitentes destes
valores mobiliários poderão encontrar-se em qualquer país,
incluindo mercados emergentes.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e certificados
com direito de subscrição (equity linked).

O Sub-Fundo procurará manter uma qualidade média de crédito
de, pelo menos, AA ou equivalente conforme medido por agências
de rating independentes como sejam a Moody's ou a Standard &
Poor's para valores mobiliários de longo prazo. Para valores
mobiliários de curto prazo, a notação de rating será de A1 ou
equivalente. Dentro destes limites, o Sub-Fundo poderá investir em
valores mobiliários below investment grade e valores mobiliários
sem notação de rating.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC. Dinheiro e seus
equivalentes podem ser detidos a título acessório.

O EUR é a moeda de referência do Sub-Fundo mas os activos
podem estar denominados em outras moedas. A exposição cambial
neste Sub-Fundo poderá ser coberta ou gerida por referência ao
seu parâmetro de referência (benchmark).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário

(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo misto que investe quer em acções quer em
obrigações. Consequentemente, o Sub-Fundo poderá ser adequado
para investidores que procurem retornos potencialmente mais
elevados do sub-fundo em obrigações típicas (“pure bond”) e que
estejam dispostos a correr um nível de riscos mais elevados para
alcançar esse objectivo. Devido à volatilidade associada às acções,
os investidores neste Sub-Fundo devem ter um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo equilibrado investe, principalmente, em acções

e obrigações, com a afectação de activos mista no parâmetro
de referência 50/40 entre os dois (com o remanescente em
dinheiro).

• A exposição do Sub-Fundo a acções significa que os
investidores estão expostos a movimentos de bolsas de valores
e, em consequência, devem esperar que o valor do Sub-Fundo
desça ou suba diariamente.

• Todavia, a exposição do Sub-Fundo a obrigações está
construída para enfraquecer a volatilidade e conduzir a uma
maior estabilidade dos retornos a longo prazo. Para alem
disso, o risco do capital é menor do que em Sub-Fundos de
acções típicas (pure equity) e a parte da carteira composta por
obrigações pode dar protecção durante uma baixa das bolsas
de valores.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas, por vezes,
poderá ter uma exposição não-EUR significativa na carteira.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

JPMorgan Investment Funds –

Global Balanced Fund (EUR)



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Balanced (EUR) A 5,0% 1,45% 0,20% 0,50%

JPM Global Balanced (EUR) B Zero 0,85% 0,20% Zero

JPM Global Balanced (EUR) C Zero 0,75% 0,15% Zero

JPM Global Balanced (EUR) D 5,0% 1,95% 0,20% 0,50%

JPM Global Balanced (EUR) I Zero 0,75% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Balanced (EUR) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Citigroup UST Bill (1 month) Index (5%); MSCI EAFE Index USD
(Total Return Net) (Retorno Total Líquido) (16%); MSCI EM Index
USD (Total Return Net) (Retorno Total Líquido) (4%); Russell 2500
(Total Return Net) (Retorno Total Líquido) (4%); S&P 500 Index
USD (Total Return Net) (Retorno Total Líquido) (26%); JPMorgan US
Government Bond Index USD (Total Return Gross) (Retorno Total
Ilíquido) (35%); JPMorgan Non-US Government Bond Index (USD
Hedged) (Total Return Gross) (Retorno Total Ilíquido) (10%).  

Objectivo de Investimento
Proporcionar crescimento de capital de longo prazo e rendimento,
investindo principalmente em emitentes empresas e emitentes
soberanos, globalmente.

Política de Investimento
O Sub-Fundo deterá entre 30% a 70% do total dos seus activos
(excluindo dinheiro e seus equivalentes) em acções e valores
mobiliários com direito de subscrição (equity linked).
Adicionalmente, o Sub-Fundo investirá 30% a 70% do total dos
seus activos (excluindo dinheiro e seus equivalentes) em títulos de
dívida de taxa fixa e variável.. Os emitentes destes valores
mobiliários poderão encontrar-se em qualquer país, incluindo
mercados emergentes.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de valores mobiliários depositados,
warrants e outros direitos de participação e, nos termos já
descritos, a exposição a valores mobiliários poderá, até
determinado limite, ser alcançada através de valores mobiliários
convertíveis, certificados de índices e de participação e
certificados com direito de subscrição (equity linked).

O Sub-Fundo procurará manter uma qualidade média de crédito
de, pelo menos, AA ou equivalente conforme medido por agências
de rating independentes como sejam a Moody's ou a Standard &
Poor's para valores mobiliários de longo prazo. Para valores
mobiliários de curto prazo, a notação de rating será de A1 ou
equivalente. Dentro destes limites, o Sub-Fundo poderá investir em
valores mobiliários below investment grade e valores mobiliários
sem notação de rating.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC. Dinheiro e seus
equivalentes podem ser detidos a título acessório.

O USD é a moeda de referência do Sub-Fundo, mas os activos
poderão estar denominados noutras moedas. A exposição à moeda
neste Sub-Fundo poderá ser coberta (hedged) ou poderá ser
gerida para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário

(incluindo, designadamente, acordos de empréstimo e de reporte)
poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo misto que investe quer em acções quer em
obrigações. Consequentemente, o Sub-Fundo poderá ser adequado
para investidores que procurem alcançar retornos potencialmente
mais elevados do que Sub-Fundo de obrigações puro, mas que
estão preparados para correr um maior nível de riscos, de modo a
alcançar tal objectivos. Devido à volatilidade associada às acções,
os investidores neste Sub-Fundo deverão ter, pelo menos, um
horizonte de investimento de três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo misto investe principalmente em acções e

obrigações, com a alocação dos activos mista no parâmetro de
referência 50/45 entre ambas (com o remanescente em
dinheiro).

• A exposição do Sub-Fundo a acções significa que os
investidores estão expostos a flutuações das bolsas de valores
e, consequentemente, devem esperar que o valor do Sub-
Fundo aumente e desça diariamente.

• Todavia, a exposição do Sub-Fundo a obrigações está
construída para obstar à volatilidade e para conduzir a uma
maior estabilidade dos retornos a longo prazo. Adicionalmente,
o risco de capital é menor do que num Sub-Fundo de
obrigações puro e a porção de acções da carteira pode
proporcionar protecção durante uma queda das bolsas de
valores.

• O Sub-Fundo está denominado em USD, mas pode, por vezes,
ter uma exposição não USD significativa na carteira.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Política de dividendos
O Conselho de Administração pretende declarar dividendos aos
Accionistas da Classe de Acções X (inc) diariamente, com a
distribuição a ocorrer mensalmente. Os dividendos apenas serão
pagos a partir da acção pro rata do investimento, subtraindo as
despesas atribuíveis às Acções da Classe de Acções X (inc).

JPMorgan Investment Funds –

Global Balanced Fund (USD)



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Balanced (USD) A 5,0% 1,45% 0,20% 0,50%

JF Global Balanced (USD) A 5,0% 1,50% 0,20% 0,50%

JPM Global Balanced (USD) B Zero 0,85% 0,20% Zero

JPM Global Balanced (USD) C Zero 0,75% 0,15% Zero

JPM Global Balanced (USD) D 5,0% 1,95% 0,20%. 0,50%

JPM Global Balanced (USD) I Zero 0,75% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Balanced (USD) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
LIBOR one-month Euro deposits.

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas (hedged)
LIBOR one-month Euro deposits, com cobertura pelo USD (para as
Classes de Acções Cobertas por USD)

LIBOR one-month Euro deposits, com cobertura pelo SEK (para as
Classes de Acções Cobertas por SEK)

Objectivo de Investimento
Alcançar apreciação de capital superior em face do seu parâmetro de
referência (benchmark), investindo principalmente em valores
mobiliários, globalmente, recorrendo, quando apropriado, a
estratégias com derivados.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá principalmente numa carteira de acções e
valores mobiliários com direito de subscrição (equity linked)
(incluindo, certificados de valores mobiliários depositados, warrants e
outros direitos de participação) índices e certificados de participação
(participation notes), certificados com direito de subscrição,
instrumentos de índices de mercadorias, valores mobiliários
convertíveis, títulos de dívida de taxa fixa e variável, depósitos junto
de instituições de crédito e instrumentos do mercado monetário. Os
emitentes destes valores mobiliários poderão encontrar-se em
qualquer país, incluindo mercados emergentes.

O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados
para alcançar os respectivos objectivos de investimento. Os efeitos
financeiros derivados poderão ainda ser utilizados para efeitos de
cobertura de risco (hedging).

Os instrumentos financeiros derivados a utilizar pelo Sub-Fundo
podem incluir, designadamente, futuros, opções, contratos
diferenciais (contracts for difference), total return swaps, derivados
seleccionados OTC e outros produtos derivados.

O Gestor de Investimento variará a alocação de activos e de países
periodicamente para reflectir as condições de mercado e as
oportunidades, apesar de o Sub-Fundo ter sempre exposição a
acções e a valores mobiliários com direito de subscrição.

O Sub-Fundo procurará manter a qualidade média do crédito, nos
títulos do Sub-Fundo, no mínimo com a notação de investment grade,
conforme medido por agências de rating independentes como seja a
Moody's ou a Standard & Poor's. Com esta limitação, o Sub-Fundo
pode investir em títulos below-investment grade e títulos sem
notação de rating. 

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC. 

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição cambial poderá ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fun será controlada com recurso ao
método VaR

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Como um sub-fundo equilibrado, este Sub-Fundo investe em acções
obrigações convertíveis, títulos de dívida de taxa fixa e variável e
instrumentos de mercados monetários, é mais adequado a
investidores que procurem um crescimento do investimento
predominantemente através da exposição de acções. Uma vez que o
Sub-Fundo é influenciado por acções, é mais adequado para
investidores dispostos a correr riscos mais elevados. Os investidores
usarão, provavelmente, o Sub-Fundo para complementar uma
carteira já existente de obrigações, de modo a ganharem maior
diversificação. O Sub-Fundo é gerido contra um parâmetro de
referência em dinheiro. Devido à volatilidade adicional associada às
acções, os investidores neste Sub-Fundo deverão ter, também, um
horizonte de investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo equilibrado investe principalmente em acções,

dinheiro, obrigações convertíveis títulos de dívida de taxa fixa e
variável e instrumentos de mercados monetários, com uma
influência relativamente às acções.

• A exposição do Sub-Fundo a acções significa que os investidores
são expostos à movimentação de bolsas de valores e, em
consequência, é expectável que o valor do Sub-Fundo valorize ou
desvalorize diariamente.

• Todavia, a exposição do Sub-Fundo a obrigações convertíveis,
títulos de dívida de taxa fixa e variável e instrumentos de
mercados monetários é construída para enfraquecer a
volatilidade e conduzir a uma maior estabilidade dos retornos a
longo prazo. O risco do capital é menor do que num sub-fundo de
acções típico.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

JPMorgan Investment Funds –

Global Capital Appreciation Fund



• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas, por vezes,
poderá ter uma exposição da carteira a moedas não-EUR.

• Os riscos associados aos instrumentos financeiros derivados
contidos na Política de Investimento supra encontram-se
desenvolvidos adiante no “Anexo IV- Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Capital Appreciation A 5,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Appreciation B Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Global Capital Appreciation C Zero 0,60% 0,15% Zero

JPM Global Capital Appreciation D 5,0% 1,95% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Appreciation I Zero 0,60% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Capital Appreciation X Zero Zero 0,10% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Todas excluindo as Cobertas por
USD e as Cobertas por SEK 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits
Cobertas por SEK 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits cobertas por SEK
Cobertas por USD 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits cobertas por USD
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
LIBOR one-month Euro deposits.

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas (hedged)
LIBOR one-month Euro deposits, com cobertura pelo SEK (para as
Classes de Acções Cobertas por SEK)

Objectivo de Investimento
Alcançar, num horizonte de médio prazo (2 a 3 anos), um retorno
superior face ao seu parâmetro de referência em dinheiro, a partir de
uma carteira de valores mobiliários, globalmente, recorrendo,
quando apropriado, a estratégias com derivados.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá principalmente numa carteira de títulos da
dívida de taxa fixa e variável, acções e valores mobiliários com direito
de subscrição (equity linked) (incluindo, certificados de valores
mobiliários depositados, warrants e outros direitos de participação),
índices e certificados de participação (participation notes), valores
mobiliários convertíveis, depósitos junto de instituições de crédito e
instrumentos do mercado monetário.

O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados
para alcançar os respectivos objectivos de investimento. Os efeitos
financeiros derivados poderão ainda ser utilizados para efeitos de
cobertura de risco (hedging).

Os instrumentos financeiros derivados a utilizar pelo Sub-Fundo
podem incluir, designadamente, futuros, opções, contratos
diferenciais (contracts for difference), total return swaps, derivados
seleccionados OTC e outros produtos derivados.

O Gestor de investimento variará a alocação de activos e de países
periodicamente para reflectir as condições de mercado e as
oportunidades.

Os títulos de dívida da taxa fixa e variável do Sub-Fundo estarão, em
regra, limitados aos títulos com notação de rating mínima de A ou
equivalente, para os títulos de longo prazo ou, com notação de rating
mínima de A1 ou equivalente, para os títulos de curto prazo,
conforme medido por agências de rating independentes como sejam
a Moody's ou a Standard & Poor's. Os valores mobiliários convertíveis
do Sub-Fundo manterão, em regra, uma notação de rating média de
Baa2 ou equivalente, conforme medido por agências de rating
independentes como sejam a Moody's Investors Service ou a
Standard & Poor's. Dentro destes limites, o Sub-Fundo poderá investir
em valores mobiliários below investment grade e valores mobiliários
sem notação de rating.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC. 

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O EUR é a moeda de referência do Sub-Fundo, mas os activos podem
estar denominados noutras moedas. A exposição à moeda neste Sub-
Fundo poderá ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo investe quer em acções, quer em obrigações
convertíveis, títulos de dívida de taxa fixa e variável e instrumentos
de mercados monetários. É mais adequado para investidores que
procurem um rendimento e a oportunidade de obter crescimento do
investimento através de uma exposição de uma pequena exposição a
acções, enquanto gozam de alguma protecção downside. Uma vez
que o Sub-Fundo é influenciado por obrigações é mais adequado
para investidores que não gostem de correr riscos. Portanto, os
investidores usarão, provavelmente,  o Sub-Fundo para
complementar uma carteira de obrigações, de modo a produzir um
ganho de capital estável. O Sub-Fundo é gerido contra um parâmetro
de referência em dinheiro. Devido à volatilidade associada às acções
e obrigações convertíveis, os investidores  neste Sub-Fundo devem
ter um horizonte de investimento de, pelo menos, dois a três anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe, principalmente, em obrigações do tipo

grade, quer governamentais quer não governamentais, mas
também tem exposição a obrigações não cotadas (unrated
bonds), obrigações convertíveis, títulos de dívida de taxa fixa e
variável e instrumentos de mercados monetários, acções e
dinheiro.

• Uma vez que as obrigações e as obrigações convertíveis têm um
rendimento regular e têm um vencimento fixo, é expectável que
a sua volatilidade seja relativamente baixa.

• O risco do capital inicial de investimento é relativamente baixo,
apesar exposição do Sub-Fundo a acções, os riscos são mais altos
do que num Sub-Fundo que invista apenas em obrigações.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

JPMorgan Investment Funds –

Global Capital Preservation Fund (EUR)



• Este Sub-Fundo está denominado em EUR e quando os activos
estejam denominados noutras moedas, serão, em regra, cobertos
contra (hedged back) o EUR.

• Os riscos associados aos instrumentos financeiros derivados
contidos na Política de Investimento supra encontram-se
desenvolvidos adiante no “Anexo IV- Factores de Risco”. 

Gestor do Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Capital Preservation (EUR) A 5,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Preservation (EUR) B Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Global Capital Preservation (EUR) C Zero 0,60% 0,15% Zero

JPM Global Capital Preservation (EUR) D 5,0% 1,70% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Preservation (EUR) I Zero 0,60% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Capital Preservation (EUR) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Todas excepto as Cobertas 
por SEK 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits
Cobertas por SEK 10% High Water Mark LIBOR one-month Euro deposits cobertas por SEK
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
LIBOR one month US Dollar deposits.

Objectivo de Investimento
Alcançar, num horizonte de médio prazo (2 a 3 anos), um retorno
superior face ao seu parâmetro de referência, a partir de uma
carteira de valores mobiliários, globalmente recorrendo, quando
apropriado, a estratégias com derivados.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá principalmente numa carteira de títulos da
dívida de taxa fixa e variável, acções e valores mobiliários com direito
de subscrição (equity linked) (incluindo, certificados de valores
mobiliários depositados, warrants e outros direitos de participação),
índices e certificados de participação (participation notes), valores
mobiliários convertíveis, depósitos junto de instituições de crédito e
instrumentos do mercado monetário.

O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados
para alcançar os respectivos objectivos de investimento. Os efeitos
financeiros derivados poderão ainda ser utilizados para efeitos de
cobertura de risco (hedging).

Os instrumentos financeiros derivados a utilizar pelo Sub-Fundo
podem incluir, designadamente, futuros, opções, contratos
diferenciais (contracts for difference), total return swaps, derivados
seleccionados OTC e outros produtos derivados.

O Gestor de investimento variará a alocação de activos e de países
periodicamente para reflectir as condições de mercado e as
oportunidades.

Os títulos de dívida de taxa fixa e variável do Sub-Fundo estarão, em
regra, limitados aos títulos com notação de rating mínima de A ou
equivalente, para os títulos de longo prazo ou, com notação de rating
mínima de A1 ou equivalente, para os títulos de curto prazo,
conforme medido por agências de rating independentes como sejam
a Moody's ou a Standard & Poor's. Os valores mobiliários convertíveis
do Sub-Fundo manterão, em regra, uma notação de rating média de
Baa2 ou equivalente, conforme medido por agências de rating
independentes como sejam a Moody's Investors Service ou a
Standard & Poor's. Dentro destes limites, o Sub-Fundo poderá investir
em valores mobiliários below investment grade e valores mobiliários
sem notação de rating.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC. 

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,

designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O USD é a moeda de referência do Sub-Fundo, mas os activos podem
estar denominados noutras moedas. A exposição à moeda neste Sub-
Fundo poderá ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo investe em acções, obrigações convertíveis, títulos de
dívida de taxa fixa e variável e instrumentos de mercados
monetários. O Sub-Fundo será mais adequado para investidores que
procurem um rendimento e a oportunidade para crescimento do
investimento através de uma exposição limitada e beneficiando de
alguma protecção. Dadas as características do Sub-Fundo, o mesmo
revela-se adequado para os investidores avessos ao risco. Os
investidores poderão, pois, usar o Sub-Fundo como complemento
para uma carteira composta essencialmente por obrigações, por
forma a obter uma maior diversificação. O Sub-Fundo também
poderá ser usado como investimento exclusivo (stand alone) para
investidores que procurem produzir um crescimento estável de
capital. O Sub-Fundo é gerido contra um parâmetro de referência em
dinheiro. Devido à volatilidade adicional associada a estes valores
mobiliários, os investidores neste Sub-Fundo devem ter um horizonte
de investimento de, pelo menos, dois a três anos. 

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe sobretudo em obrigações de tipo grade,

governamentais e não governamentais, mas tem ainda exposição
a obrigações sem rating, obrigações convertíveis, títulos de dívida
de taxa fixa e variável e instrumentos de mercados monetários,
acções e dinheiro.

• Porque as obrigações e as obrigações convertíveis têm um
rendimento regular e têm uma data de vencimento fixa, prevê-se
que a respectiva volatilidade seja relativamente baixa.

• O risco para o capital inicialmente investido é relativamente
reduzido. Contudo, devido à exposição do Sub-Fundo a valores
mobiliários, os riscos são maiores do que em sub-fundos que
invistam só em obrigações. 

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

JPMorgan Investment Funds –

Global Capital Preservation Fund (USD) 



• Este Sub-Fundo está denominado em USD e quando os activos
estejam denominados noutras moedas, estes serão, em regra,
cobertos com recurso ao USD.

• Os riscos associados aos instrumentos financeiros derivados
contidos na Política de Investimento supra encontram-se
desenvolvidos adiante no “Anexo IV- Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Capital Preservation (USD) A 5,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Preservation (USD) B Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Global Capital Preservation (USD) C Zero 0,60% 0,15% Zero

JPM Global Capital Preservation (USD) D 5,0% 1,70% 0,20% 0,50%

JPM Global Capital Preservation (USD) I Zero 0,60% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Capital Preservation (USD) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Todas 10% High Water Mark LIBOR one-month US Dollar deposits
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Moeda de Referência
Euro (EUR)

Parâmetro de Referência
10% JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global
Index (Total Return Gross) (Retorno Total Bruto) em EUR, 45% Merrill
Lynch High Yield BB-B Constrained Index (Total Return Gross)
(Retorno Total Bruto) cobertos em EUR (hedged into EUR), 10%
Global Property Research 250 (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido) cobertos em EUR (hedged into EUR), 25% Morgan Stanley
Capital International World Index (Total Return Net) (Retorno Total
Líquido) cobertos em EUR (hedged into EUR), 10% Citigroup Euro
Broad Investment-Grade (Total Return Gross) (Retorno Total Bruto)
em EUR

Objectivo de Investimento
Proporcionar um rendimento regular, investindo principalmente
numa carteira de valores mobiliários geradores de rendimento, a
nível global, e através do uso de instrumentos financeiros derivados.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá principalmente em títulos de dívida de taxa
fixa e variável, acções e valores mobiliários com direitos de
subscrição e em Trusts de Investimento em Bens Imóveis (Real Estate
Investment Trusts – “REITs”). A maior parte dos activos totais do Sub-
Fundo (excluindo dinheiro ou equivalentes a dinheiro) será investida
em títulos de dívida de taxa fixa e variável. Os emitentes destes
títulos podem estar localizados em qualquer país, incluindo em países
de mercados emergentes.

O Sub-Fundo também pode investir em outros activos elegíveis
incluindo, entre outros, valores mobiliários convertíveis e contratos
forward de câmbio de divisas.

A exposição de acções pode ser alcançada através do investimento
em acções, certificados de depósito (depository receipts), warrants e
outros direitos de participação. Com respeito do anteriormente
mencionado, a exposição de acções poderá também, até
determinado limite, ser alcançada através do investimento em
certificados de índices e de participação (index and participation
notes) e certificados com direitos de subscrição (equity linked notes).

O Sub-Fundo pode usar outros instrumentos financeiros derivados
para alcançar os seus objectivos de investimento. Esses instrumentos
financeiros derivados podem incluir, entre outros, futuros, opções,
contratos pela diferença (contracts for difference), contratos forward
em instrumentos financeiros e opções em tais contratos,
instrumentos credit linked, mortgage TBAs e contratos swap por
acordo particular e outro rendimento fixo, e derivados de crédito e
de moeda. Os instrumentos financeiros derivados podem também ser
usados para efeitos de cobertura.

O Sub-Fundo pode investir em valores mobiliários below investment
grade e em valores mobiliários sem rating.

Dinheiro e equivalentes a dinheiro poderão ser detidos a título
acessório.

O Sub-Fundo pode também investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo poderá investir em activos denominados em qualquer
moeda. A exposição a moedas diferentes do EUR poderá ser coberta
ou gerida com referência ao parâmetro de referência do Sub-Fundo.

As técnicas e os instrumentos relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
entre outros, empréstimo de valores mobiliários ou de acordos de
recompra) poderão ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da
carteira.

A exposição global do Sub-Fundo será supervisionada através do uso
da metodologia VaR

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados respeitando
os limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao Investimento e
Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo da classe de multi-activos (multi-asset class
Sub-Fund) gerido activamente, concebido para produzir uma
distribuição trimestral do rendimento que exceda a média trimestral
do European Overnight Index Average (EONIA); no entanto, este nível
de distribuição de rendimentos não é garantido. O Sub-Fundo poderá
ser mais adequado para investidores que procurem fontes de
rendimento com um leque mais diversificado de investimentos do
que um puro fundo de obrigações, e que estejam preparados para
incorrer num nível de risco mais elevado. Devido à maior volatilidade
associada às acções, os investidores neste Sub-Fundo devem ter um
horizonte de investimento de três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe principalmente em títulos de dívida de

taxa fixa e variável, acções e valores mobiliários com direitos de
subscrição (equity linked securities) e REITs. O Sub-Fundo pode
também investir em outros activos incluindo, entre outros,
valores mobiliários convertíveis e contratos forward de câmbio
de divisas.

• Os retornos para os investidores serão variáveis de ano para ano,
dependendo do rendimento do cupão e dos dividendos e dos
retornos de capital gerados pelos activos financeiros subjacentes.
Os retornos de capital poderão ser negativos em alguns anos.

JPMorgan Investment Funds –

Global Income Fund 



• Os investidores nas Classes de Acções “(div)” devem ter em
atenção que, de modo a alinhar as distribuições de dividendos
com a curva de maturidade da carteira, o capital do Sub-Fundo
pode ser pago de tempos a tempos. Isto pode ser ineficiente de
um ponto de vista fiscal para os investidores em certos países.

• O Sub-Fundo pode investir em valores mobiliários below-
investment grade e em valores mobiliários sem rating, os quais
são acompanhados de riscos mais elevados devido aos maiores
riscos do balanço e de crédito associados ao investimento nesta
classe de activos, mas que, potencialmente, podem melhorar as
receitas e os retornos dos investidores.

• A exposição do Sub-Fundo a acções significa que os investidores
estão expostos aos movimentos dos mercados de acções. Pelo
que, os investidores poderão ver o valor dos seus investimentos a
cair ou a subir, diariamente, e podem receber menos do que o
que originalmente investiram.

• As obrigações e as acções dos mercados emergentes são
acompanhadas de riscos mais elevados, que se devem a maiores
riscos políticos e de crédito associados ao investimento nesta
classe de activos. Poderão ainda sofrer o impacto da baixa
liquidez, da fraca transparência e dos maiores riscos financeiros.
No entanto, potencialmente, podem melhorar as receitas e os
retornos dos investidores.

• Os investidores deverão ter em atenção que os investimentos em
REITs estão sujeitos a riscos associados à propriedade directa dos
bens imóveis.

• Este é um Sub-Fundo gerido activamente e poderá apresentar
pouca semelhança com o índice do seu parâmetro de referência.

• O Sub-Fundo pode usar instrumentos financeiros derivados para
alcançar o seu objectivo de investimento.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR mas terá uma
exposição significativa a outras moedas. A exposição a outras
moedas que não o EUR pode ser coberta para o EUR ou pode ser
gerida com referência ao parâmetro de referência do Sub-Fundo.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados indicados supra
em Política de Investimento encontram-se mais detalhadamente
descritos no “Anexo IV – Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
J.P.Morgan Investment Management Inc.

Política de Dividendos
O Conselho de Administração pretende declarar trimestralmente
dividendos aos Accionistas das Classes de Acções com o sufixo “(div)”,
e tais dividendos serão, normalmente, pagos em Fevereiro, Maio,
Agosto e Novembro.

Pretende-se que as Classes de Acções “(div)” paguem dividendos
superiores à média trimestral do EONIA; no entanto, este nível de
distribuição de rendimento não é garantido. Os rendimentos que
excedam o rendimento distribuído no dividendo trimestral serão
acumulados numa reserva. Esta reserva pode ser usada para
proporcionar aumentos nos pagamentos de dividendos futuros.

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Income A 5,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Global Income B Zero 0,85% 0,20% Zero

JPM Global Income C Zero 0,60% 0,15% Zero

JPM Global Income D 5,0% 1,60% 0,20% 0,50%

JPM Global Income I Zero 0,60% 0,11% Max Zero

JPM Global Income X Zero Zero 0,10% Max Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into USD (Total
Return Gross) (Retorno Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Proporcionar retorno, investindo principalmente numa carteira
diversificada de valores mobiliários convertíveis e warrants,
globalmente.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo
dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em obrigações,
valores mobiliários convertíveis e warrants. Um máximo de 10%
dos activos líquidos poderá ser investido em acções ou outros
direitos de participação, valores mobiliários e warrants. Os
emitentes destes valores mobiliários podem estar localizados em
qualquer país, incluindo mercados emergentes.

A exposição a valores mobiliários convertíveis pode ser alcançada
através de obrigações convertíveis, certificados convertíveis,
obrigações convertíveis com direito de preferência e qualquer
outro instrumento adequado convertível.

Títulos de dívida de taxa fixa e variável, acções e valores
mobiliários com direito de participação (equity linked) (incluindo,
certificados de valores mobiliários depositados e outros direitos de
participação) índices e certificados de participação (participation
notes), certificados com direito de subscrição, dinheiro e seus
equivalentes podem ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O USD é a moeda de referência do Sub-Fundo mas os activos
podem estar denominados em outras moedas. Todavia, uma parte
substancial dos activos do Sub-Fundo será denominada ou coberta
(hedged) em USD.

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da
carteira. Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores
mobiliários transmissíveis e instrumentos do mercado monetário
(incluindo, entre outros, acordos de empréstimo de valores
mobiliários e acordos de recompra) poderão ser utilizados para
efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo convertível que oferece algum do potencial
de retornos de uma carteira de acções, mas com as características
de uma menor volatilidade associada às obrigações. Portanto, o
Sub-Fundo poderá ser adequado para investidores que procurem
um crescimento de capital de longo termo, mas com um nível de
risco potencialmente mais baixo do que num sub-fundo típico de
acções (pure equity sub-funds). Os investidores neste Sub-Fundo
devem ter um horizonte de investimento de, pelo menos, três a
cinco anos.

Perfil do Risco
• Este é um Sub-Fundo convertível, investindo, principalmente,

em obrigações convertíveis mundiais.

• Os convertíveis são  títulos híbridos entre as acções e as
obrigações, permitindo que os detentores as convertam em
acções da sociedade emitente da obrigação numa data futura
previamente estabelecida.

• Portanto, os investidores devem estar preparados para um
maior volatilidade do que em investimentos em obrigações,
com um risco de perda de capital acrescido, mas com o
potencial para maiores retornos.

• Este Sub-Fundo está denominado em USD e quando os activos
estiverem denominados noutras moedas, poderão ser cobertos
(hedged back) em USD.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 

6. Sub-Fundos Convertíveis

JPMorgan Investment Funds –

Global Convertibles Fund (USD)



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Convertibles (USD) A 5,0% 1,25% 0,40% 0,50%

JF Global Convertibles (USD) A 5,0% 1,50% 0,40% 0,50%

JPM Global Convertibles (USD) B Zero 0,75% 0,25% Zero

JPM Global Convertibles (USD) C Zero 0,75% 0,20% Zero

JPM Global Convertibles (USD) D 5,0% 1,75% 0,40% 0,50%

JPM Global Convertibles (USD) I Zero 0,75% 0,16% Máx. Zero

JPM Global Convertibles (USD) X Zero Zero 0,15% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
JPMorgan EMU Bond Index in EUR (Total Return Gross) (Retorno
Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados de obrigações
europeias, investindo principalmente em títulos de dívida europeus
de taxa fixa e variável, recorrendo, quando apropriado a
estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e os
seus equivalentes) são investidos directamente ou através do
recurso a instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida
de taxa fixa e variável emitidos ou garantidos por governos
europeus ou pelas suas agências, agências estatais ou provinciais e
organizações supranacionais.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts
for difference), contratos de forward sobre instrumentos
financeiros e opções sobre esses contratos, instrumentos credit-
linked, mortgage TBAs e contratos de Swap por negociação
privada e outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou
divisas. Posições longas e curtas poderão ser adoptadas nos
termos infra. Poderá haver recurso a instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários unrated.

O Sub-Fundo também poderá investir em mercados emergentes a
título acessório.

Instrumentos do mercado monetário de curto prazo e depósitos
junto de instituições de crédito podem ser detidos a título
acessório.

O Sub-Fundo também poderá investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25%
dos seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de
10% dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo poderá investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda poderá ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR)

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de obrigações que dá o acesso a um leque
alargado de valores mobiliários de investimento Europeus do tipo
grade, trazendo, potencialmente, retornos mais elevados do que
em obrigações governamentais típicas, com os benefícios da
diversificação da carteira. Portanto, o Sub-Fundo poderá ser
adequado para investidores que procurem riscos de investimento
relativamente baixos, talvez com o objectivo de produzir, também,
rendimentos regulares. Quando adicionado a uma carteira de
acções, o Sub-Fundo também poderá, potencialmente, melhor os
retornos de risco ajustado (risk-adjusted returns), oferecendo
diversificação para investidores de acções que tenham pouca ou
nenhuma exposição a obrigações. Os investidores devem ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, dois a quatro anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de obrigações europeias investe,

principalmente, em obrigações do tipo grade, podendo uma
parte significativa não ser de obrigações governamentais, que
acarreta ratings de crédito elevados e têm um risco de
incumprimento  relativamente baixo.

• Portanto, apesar de o preço das acções flutuar dependendo da
conjuntura económica global e da taxa de juro, o risco de
perder parte ou todo o capital de investimento inicial é
relativamente baixo em comparação com muitos Sub-Fundos
de acções.

• Uma vez que as acções pagam um rendimento regular e têm
uma data de vencimento previamente estabelecido, é
expectável que a volatilidade seja relativamente baixa, dando a
certeza de um maior retorno do que muitas outras classes de
activos.

• Entretanto o Sub-Fundo mantém um erro baixo de tracking
contra o índice do parâmetro de referência, elo que são
corridos menos riscos relativamente ao parâmetro de
referência para alcançar os retornos do Sub-Fundo, em
comparação com sub-fundos mais agressivos.

7. Sub-Fundos de Obrigaçoes

JPMorgan Investment Funds –

Europe Bond Fund



• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR mas poderá ter
exposição não EUR.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Política de Dividendos
O Conselho de Administração pretende declarar um dividendo final
para os Accionistas titulares de Acções da JPM US Disciplined
Equity A (inc) USD. O Conselho de Administração pode igualmente
declarar dividendos antecipados/provisórios, quando assim o
decidir. Os dividendos podem ser pagos do capital e/ou da parte
pro rata dos lucros do investimento imputáveis às Acções da JPMF
US Disciplined Equity A (inc) USD, com observância dos requisitos
de capital mínimo estabelecidos na Lei do Luxemburgo.

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Europe Bond A 3,0% 0,70% 0,20% 0,50%

JPM Europe Bond B Zero 0,40% 0,20% Zero

JPM Europe Bond C Zero 0,35% 0,15% Zero

JPM Europe Bond D 3,0% 1,05% 0,20% 0,50%

JPM Europe Bond I Zero 0,35% 0,11% Máx. Zero

JPM Europe Bond X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
JPMorgan Global Government Bond Index, hedged into EUR (Total
Return Gross) (Retorno Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados de obrigações
governamentais, investindo principalmente em títulos de dívida
globais de taxa fixa e variável  recorrendo, quando apropriado, a
estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e os
seus equivalentes) são investidos, directamente ou através do recurso
a instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida de taxa fixa
e variável emitidos ou garantidos por emitentes de países
desenvolvidos, globalmente. O Sub-Fundo concentra-se, geralmente,
em governos ou as suas agências, agências estatais ou provinciais e
organizações supranacionais.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts for
difference), contratos de forward sobre instrumentos financeiros e
opções sobre esses contratos, instrumentos credit-linked, mortgage
TBAs e contratos de Swap por negociação privada e outros
rendimentos fixos ou derivados de crédito ou divisas. Posições longas
e curtas poderão ser adoptadas nos termos infra. Poderá haver
recurso a instrumentos financeiros derivados para efeitos de
cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários bellow
investment grade  e unrated. O Sub-Fundo também poderá investir
em mercados emergentes a título acessório.

Instrumentos do mercado monetário de curto prazo e depósitos junto
de instituições de crédito podem ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo também poderá investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25% dos
seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de 10%
dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O EUR é a moeda de referência do Sub-Fundo mas os activos podem
estar denominados noutras moedas. Todavia, uma parte substancial
dos activos do Sub-Fundo será denominada ou coberta (hedged) 
em EUR.

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR)

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de obrigações globais que oferece acesso a
uma gama alargada de, principalmente, valores mobiliários
governamentais, trazendo, potencialmente, retornos mais elevados
do que instrumentos monetários, com a vantagem da diversificação
da carteira. Consequentemente, o Sub-Fundo pode ser adequado
para investidores dispostos a correr um risco de investimento
relativamente baixo, talvez visando produzir, também, um
rendimento regular. Quando adicionado a uma carteira de acções, o
Sub-Fundo pode, potencialmente, melhorar os retornos de risco
controlado (risk-adjusted), oferecendo diversificação para
investidores em acções que tenham pouca ou nenhuma exposição a
obrigações. Os investidores devem ter um horizonte de investimento
de, pelo menos, dois a quatro anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de obrigações globais investe principalmente em

obrigações do tipo grade, que comportam níveis de rating de
crédito altos e têm um risco de incumprimento relativamente
baixo.

• Consequentemente, apesar de os preços das obrigações
flutuarem dependendo de quedas da economia global e da taxa
de juro, o risco de perder algum ou todo o investimento de
capital inicial é relativamente baixo em comparação com muitos
Sub-Fundos de acções.

• Uma vez que as obrigações pagam um rendimento regular e têm
uma data de vencimento fixa, a sua volatilidade é relativamente
baixa, dando, consequentemente, uma maior certeza de retorno
do que muitas outras classes de activos.

• Entretanto, o Sub-Fundo mantém um rastreio de erro baixo
contra o índice do parâmetro de referência, pelo que se correm
menos riscos face ao parâmetro de referência para alcançar
retornos do Sub-Fundo do que em Sub-Fundos mais agressivos.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas poderá ter, por
vezes, exposição significativa a outras moedas não-EUR.

JPMorgan Investment Funds –

Global Bond Fund (EUR)



• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Bond (EUR) A 3,0% 0,80% 0,20% 0,50%

JPM Global Bond (EUR) B Zero 0,50% 0,20% Zero

JPM Global Bond (EUR) C Zero 0,40% 0,15% Zero

JPM Global Bond (EUR) D 3,0% 1,20% 0,20% 0,50%

JPM Global Bond (EUR) I Zero 0,40% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Bond (EUR) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Citigroup World Government Bond Index, hedged into USD (Total
Return Gross) (Retorno Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados de obrigações
governamentais globais, investindo principalmente em títulos de
dívida globais de taxa fixa e variável  recorrendo, quando
apropriado, a estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e os
seus equivalentes) são investidos, directamente ou através do
recurso a instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida
de taxa fixa e variável emitidos ou garantidos por emitentes de
países desenvolvidos, globalmente. O Sub-Fundo concentra-se,
geralmente, em governos ou as suas agências, agências estatais ou
provinciais e organizações supranacionais.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts
for difference), contratos de forward sobre instrumentos
financeiros e opções sobre esses contratos, instrumentos credit-
linked, mortgage TBAs e contratos de Swap por negociação
privada e outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou
divisas. Posições longas e curtas poderão ser adoptadas nos
termos infra. Poderá haver recurso a instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários bellow
investment grade e unrated. O Sub-Fundo também poderá investir
em mercados emergentes a título acessório.

Instrumentos do mercado monetário de curto prazo e depósitos
junto de instituições de crédito podem ser detidos a título
acessório.

O Sub-Fundo também poderá investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25%
dos seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de
10% dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O USD é a moeda de referência do Sub-Fundo mas os activos
podem estar denominados noutras moedas. Todavia, uma parte

substancial dos activos do Sub-Fundo será denominada ou coberta
(hedged) em USD.

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR)

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de obrigações globais que oferece acesso a
uma gama alargada de, principalmente, valores mobiliários
governamentais, trazendo, potencialmente, retornos mais elevados
do que instrumentos monetários, com a vantagem da
diversificação da carteira. Consequentemente, o Sub-Fundo pode
ser adequado para investidores dispostos a correr um risco de
investimento relativamente baixo, talvez visando produzir,
também, um rendimento regular. Quando adicionado a uma
carteira de acções, o Sub-Fundo pode, potencialmente, melhorar
os retornos de risco controlado (risk-adjusted), oferecendo
diversificação para investidores em acções que tenham pouca ou
nenhuma exposição a obrigações. Os investidores devem ter um
horizonte de investimento de, pelo menos, dois a quatro anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de obrigações globais investe principalmente

em obrigações do tipo grade, que comportam níveis de rating
de crédito altos e têm um risco de incumprimento
relativamente baixo.

• Consequentemente, apesar de os preços das obrigações
flutuarem dependendo de quedas da economia global e da
taxa de juro, o risco de perder algum ou todo o investimento
de capital inicial é relativamente baixo em comparação com
muitos Sub-Fundos de acções.

• Uma vez que as obrigações pagam um rendimento regular e
têm uma data de vencimento fixa, a sua volatilidade é
relativamente baixa, dando, consequentemente, uma maior
certeza de retorno do que muitas outras classes de activos.

• Entretanto, o Sub-Fundo mantém um rastreio de erro baixo
contra o índice do parâmetro de referência, pelo que se
correm menos riscos face ao parâmetro de referência para
alcançar retornos do Sub-Fundo do que em Sub-Fundos mais
agressivos.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

JPMorgan Investment Funds –

Global Bond Fund (USD)



• Este Sub-Fundo está denominado em USD, mas poderá ter, por
vezes, exposição significativa a outras moedas não-USD.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Bond (USD) A 3,0% 0,80% 0,20% 0,50%

JF Global Bond (USD) A 3,0% 1,00% 0,20% 0,50%

JPM Global Bond (USD) B Zero 0,50% 0,20% Zero

JPM Global Bond (USD) C Zero 0,40% 0,15% Zero

JPM Global Bond (USD) D 3,0% 1,20% 0,20% 0,50%

JPM Global Bond (USD) I Zero 0,40% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Bond (USD) X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
Barclays Capital Global Aggregate excluding Treasuries Index hedged
into EUR (Total Return Gross) (Retorno Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados globais não-
governamentais de obrigações, investindo principalmente em títulos
de dívida de taxa fixa e variável, recorrendo, quando apropriado, a
estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e seus
derivados) serão investidos, directamente ou através do recurso a
instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida de taxa fixa e
variável. Os emitentes destes valores mobiliários poderão estar
localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts for
difference), contratos de forward sobre instrumentos financeiros e
opções sobre esses contratos, instrumentos credit-linked, mortgage
TBAs e contratos de swap por negociação privada e outros
rendimentos fixos ou derivados de crédito ou divisas. Posições longas
e curtas poderão ser adoptadas nos termos infra. Poderá haver
recurso a instrumentos financeiros derivados para efeitos de
cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários bellow
investment grade e unrated.

Instrumentos do mercado monetário de curto prazo e depósitos junto
de instituições de crédito podem ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo também poderá investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25% dos
seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de 10%
dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda pode ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR)

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Uma vez que este Sub-Fundo investe a maioria da sua carteira em
obrigações não governamentais, é mais adequado para investidores
dispostos a correr riscos ligeiramente mais elevados na procura de
maiores retornos ou higher yield. Portanto, os investidores no Sub-
Fundo deverão, provavelmente, usá-lo para complementar uma
carteira de obrigações, investindo exclusivamente em obrigações
governamentais ou da administração regional, de modo a obter
maior diversificação através da exposição ao potencial de retorno
mais elevado de valores mobiliários de não-investimento do tipo
grade. O Sub-Fundo também poderá ser usado como investimento
exclusivo (stand alone) para investidores mais experientes que
procurem produzir crescimento de capital ou rendimentos mais
elevados. Devido à volatilidade ligeiramente mais elevada do que a
associada a valores mobiliários não governamentais, os investidores
neste Sub-Fundo devem ter um horizonte de investimento de, pelo
menos, dois a quatro anos.

Perfil do Risco
• Este é um Sub-Fundo de obrigações que investe, principalmente,

em obrigações não governamentais, algumas das quais poderão
ser do tipo non-investment grade ou não cotadas (unrated) e
acarretar um certo risco de incumprimento.

• O preço das obrigações empresariais pode flutuar
significativamente, dependendo não só da conjuntura económico
mundial e da taxa de juro, mas também dos antecedentes do
crédito geral.

• Todavia, as obrigações empresariais podem gerar rendimentos
mais elevados, reduzindo, potencialmente, a volatilidade, bem
como oferecendo retornos de capital mais elevados nos casos de
melhorias. 

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas, por vezes,
poderá haver exposição a moedas não-EUR.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited

JPMorgan Investment Funds –

Global Enhanced Bond Fund



Política de Dividendos
O Conselho de Administração pretende atribuir, semestralmente, um
dividendo aos Accionistas de Acções do JPMF Global Enhanced Bond
X (inc) – EUR. Só serão pagos dividendos da parte, determinada pro-
rata, do rendimento do investimento líquido menos despesas
atribuídas às Acções do JPMF Global Enhanced Bond X (inc) EUR.   

Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global Enhanced Bond A 3,0% 0,90% 0,20% 0,50%

JPM Global Enhanced Bond B Zero 0,55% 0,20% Zero

JPM Global Enhanced Bond C Zero 0,45% 0,15% Zero

JPM Global Enhanced Bond D 3,0% 1,20% 0,20% 0,50%

JPM Global Enhanced Bond I Zero 0,45% 0,11% Máx. Zero

JPM Global Enhanced Bond X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD)

Parâmetro de Referência
Merrill Lynch High Yield, US BB-B Rated Constrained Index.

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas
(hedged)
Merrill Lynch High Yield, US BB-B Rated Constrained Index (Total
Return Gross) (Retorno Total Ilíquido) com cobertura pelo EUR
(para as Classes de Acções Cobertas por EUR)

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior nos mercados globais de obrigações,
investindo principalmente em títulos de dívida globais below
investment grade de taxa fixa e variável, recorrendo, quando
apropriado, a estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e
seus equivalentes) será investido directamente ou através do
recurso a instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida
de taxa fixa e variável emitidos ou garantidos por empresas. Os
emitentes destes valores mobiliários podem encontrar-se em
qualquer lugar, incluindo mercados emergentes.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos for diferenciais
(contracts difference), contratos de forward sobre instrumentos
financeiros e opções sobre esses contratos, instrumentos credit-
linked, mortgage TBAs e contratos de Swap por negociação
privada e outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou
divisas. Posições longas e curtas poderão ser adoptadas nos
termos infra. Poderá haver recurso a instrumentos financeiros
derivados para efeitos de cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários e unrated.

Instrumentos do mercado monetário de curto prazo e depósitos
junto de instituições de crédito podem ser detidos a título
acessório.

O Sub-Fundo também poderá investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25%
dos seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de
10% dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda pode ser coberta (hedged).

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,

designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR).

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Uma vez que este Sub-Fundo investe para além do investimento do
tipo grade arena em obrigações high yield, é mais adequado para
investidores dispostos a correr riscos adicionais na procura de
retornos futuros mais elevados. Os investidores no Sub-Fundo usá-
lo-ão, provavelmente, para complementar uma carteira de
obrigações já existente, investidas para minimizar o risco das
obrigações governamentais ou da administração regional, de modo
a ganhar uma maior diversificação através da exposição a
potenciais de retornos mais elevados de valores mobiliários da
classe não-investimento (non-investment grade). O Sub-Fundo
também poderá ser utilizado como um investimento exclusivo
(stand-alone) para investidores que procurem gerar um
crescimento de capital. Devido à maior volatilidade de valores
mobiliários high yield, os investidores devem ter um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo de obrigações high yield investe,

principalmente em valores mobiliários mundiais
representativos de dívida abaixo da marca de investimento
(below investment grade).

• As obrigações do tipo non-investment grade são
acompanhadas de riscos mais elevados, devido ao seu maior
balance e aos riscos de crédito associados com o investimento
nesta classe de activos, mas podem, potencialmente, melhorar
o rendimento e o retorno dos investidores.

• Portanto, os investidores devem estar preparados para uma
maior volatilidade do que em investimentos em obrigações do
tipo grade, com um risco acrescido de perda de capital, mas
com o potencial para retornos mais elevados.

• Todavia, o Sub-Fundo está bem diversificado por indústrias e
ratings de sectores e de crédito.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento.

JPMorgan Investment Funds –

Global High Yield Bond Fund



• Este Sub-Fundo está denominado em USD, mas pode, por
vezes, ter uma exposição significativa a outras moedas não-
USD.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”.

Gestor de Investimento
J.P. Morgan Investment Management Inc. 
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Global High Yield Bond A 3,0% 0,85% 0,40% 0,50%

JPM Global High Yield Bond B Zero 0,50% 0,40% Zero

JPM Global High Yield Bond C Zero 0,45% 0,15% Zero

JPM Global High Yield Bond D 3,0% 1,25% 0,40% 0,50%

JPM Global High Yield Bond I Zero 0,45% 0,11% Máx. Zero

JPM Global High Yield Bond X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR)1.

Parâmetro de Referência
European Overnight Index Average (EONIA).

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas (hedged)
British Banker´s Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index (para
as Classes de Acções Cobertas por USD)

British Banker´s Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index (para
as Classes de Acções Cobertas por SEK)

British Banker´s Association (BBA) LIBOR GBP Overnight Index (para
as Classes de Acções Cobertas por GBP)

Objectivo de Investimento
Alcançar o retorno excedente ao parâmetro de referência através da
exploração de oportunidades de investimento em, entre outros,
mercados de retornos fixos e mercados cambiais com recurso a
estratégias com derivados, quando apropriado.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá a maioria dos respectivos activos totais em
títulos de dívida de taxa fixa e variável emitidos em mercados
emergentes e desenvolvidos, incluindo, entre outros, títulos de dívida
de governos ou as suas agências, entidades governamentais estatais
ou provinciais, organizações supra-nacionais, empresas e bancos. O
Sub-Fundo irá sobrepor o investimento directo através do recurso a
instrumentos financeiros derivados. 

O Sub-Fundo pode usar instrumentos financeiros derivados para
alcançar o seu objectivo de investimento, os quais podem incluir
futuros, opções, contratos diferenciais (contracts for difference),
contratos de forward sobre instrumentos financeiros e opções sobre
esses contratos, instrumentos credit-linked, mortgage TBAs e
contratos de swap por negociação privada e outros rendimentos fixos
ou derivados de crédito ou divisas. Poderá ainda haver recurso a
instrumentos financeiros derivados para efeitos de cobertura de
risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários below
investment grade e valores mobiliários sem notação de rating.

Instrumento de mercado monetário de curto prazo e depósitos junto
de instituições de crédito poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo procura boas oportunidades, contudo, poderá investir
100% dos respectivos activos em dinheiro ou valores mobiliários
governamentais até que sejam identificadas oportunidades de
investimento adequadas.

As técnicas e os instrumentos relacionados com valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos de mercado monetário (incluindo, entre

outros, acordos de empréstimo de valores mobiliários e acordos de
recompra) poderão ser utilizados para efeitos de uma gestão
eficiente de carteira.

A moeda de referência do Sub-Fundo é o Euro (EUR), mas os
respectivos activos podem ser denominados em qualquer moeda;
contudo, uma parte substancial dos activos do Sub-Fundo estará
denominada ou coberta (hedged) para EUR.

O Sub-Fundo procurará proporcionar retornos totais positivos num
horizonte de médio prazo independentemente de os mercados se
encontrarem em ciclo ascendente ou descendente.

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de obrigações de retorno total destinado a
investidores que procurem um retorno que exceda a EONIA, ao
mesmo tempo que reduz a probabilidade de perdas de capital a
médio prazo através de uma abordagem flexível, diversificada e
multi-sectorial, focada nos retornos absolutos e geração de valores
decorrente de múltiplas fontes. Uma vez que o Sub-Fundo se foca
num universo de obrigações em vez de numa volatilidade do
dinheiro, os investidores deverão ter um horizonte de investimento
de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe os respectivos activos principalmente em

obrigações e valores mobiliários de curto prazo com a respectiva
exposição ao mercado e a maioria do seu potencial de retorno
apoiados na carteira recorrendo a derivados tais como futuros,
forwards, mortgage TBAs e swaps.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar o seu objectivo de investimento.

• A moeda de referência do Sub-Fundo é o Euro (EUR), mas os
respectivos activos podem ser denominados em qualquer moeda;
contudo, uma parte substancial dos activos do Sub-Fundo estará
denominada ou coberta (hedged) para EUR.

• A exposição cambial do Sub-Fundo para o investidor é
predominantemente na moeda da Classe de Acções mas poderá,
por vezes, haver uma exposição significativa a outras moedas na
carteira.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados contidos na
Política de Investimento supra encontram-se desenvolvidos
adiante no “Anexo IV – Factores de Risco”.

JPMorgan Investment Funds –

Income Opportunity Fund

1 Com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2010, a Moeda de Referência deste Sub-Fundo será alterada para Dólares Norte-Americanos e as características do Sub-Fundo serão
alteradas em conformidade. Para informação mais detalhada, leia por favor as páginas 115 e 116. 



Gestor de Investimento
J.P. Morgan Investment Management Inc.
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Income Opportunity A 3,0% 1,00% 0,20% 0,50%

JPM Income Opportunity B Zero 0,60% 0,20% Zero

JPM Income Opportunity C Zero 0,55% 0,15% Zero

JPM Income Opportunity D 3,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Income Opportunity I Zero 0,55% 0,11% Máx. Zero

JPM Income Opportunity X Zero Zero 0,10% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Não cobertas 20% High Water Mark European Overnight Index Average (EONIA)
Cobertas por USD 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD 

Overnight Index
Cobertas por SEK 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK 

Spot Next Index
Cobertas por GBP 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR GBP 

Overnight Index 
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD)1

Parâmetro de Referência
British Banker´s Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index

Parâmetro de Referência para Classes de Acções cobertas (hedged)
European Overnight Index Average (EONIA) (para as Classes de
Acções Cobertas por EUR)

British Banker´s Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index 
(para as Classes de Acções Cobertas por SEK)

British Banker´s Association (BBA) LIBOR GBP Overnight Index 
(para as Classes de Acções Cobertas por GBP)

Objectivo de investimento
Alcançar o retorno excedente ao parâmetro de referência através da
exploração de oportunidades de investimento em, entre outros,
mercados de retornos fixos e mercados cambiais com recurso a
estratégias com derivados, quando apropriado.

Política de Investimento
O Sub-Fundo investirá a maioria dos respectivos activos totais em
títulos de dívida de taxa fixa e variável emitidos em mercados
emergentes e desenvolvidos, incluindo, entre outros, títulos de dívida
de governos ou as suas agências, entidades governamentais estatais
ou provinciais, organizações supra-nacionais, empresas e bancos. O
Sub-Fundo irá sobrepor o investimento directo através do recurso a
instrumentos financeiros derivados. 

O Sub-Fundo pode usar instrumentos financeiros derivados para
alcançar o seu objectivo de investimento, os quais podem incluir
futuros, opções, contratos diferenciais (contracts for difference),
contratos de forward sobre instrumentos financeiros e opções sobre
esses contratos, instrumentos credit-linked, mortgage TBAs e
contratos de swap por negociação privada e outros rendimentos fixos
ou derivados de crédito ou divisas. Poderá ainda haver recurso a
instrumentos financeiros derivados para efeitos de cobertura de
risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários below
investment grade e valores mobiliários sem notação de rating.

Instrumento de mercado monetário de curto prazo e depósitos junto
de instituições de crédito poderão ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo procura boas oportunidades, contudo, poderá investir
100% dos respectivos activos em dinheiro ou valores mobiliários
governamentais até que sejam identificadas oportunidades de
investimento adequadas.

As técnicas e os instrumentos relacionados com valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos de mercado monetário (incluindo, entre

outros, acordos de empréstimo de valores mobiliários e acordos de
recompra) poderão ser utilizados para efeitos de uma gestão
eficiente de carteira.

A moeda de referência do Sub-Fundo é o Dólar Norte-Americano
(USD), mas os respectivos activos podem ser denominados em
qualquer moeda; contudo, uma parte substancial dos activos do Sub-
Fundo estará denominada ou coberta (hedged) para USD.

O Sub-Fundo procurará proporcionar retornos totais positivos num
horizonte de médio prazo independentemente de os mercados se
encontrarem em ciclo ascendente ou descendente. 

A exposição global do Sub-Fundo será controlada com recurso ao
método VaR.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este é um Sub-Fundo de obrigações de retorno total destinado a
investidores que procurem um retorno que exceda o parâmetro de
referência, ao mesmo tempo que reduz a probabilidade de perdas de
capital, a médio prazo, através de uma abordagem flexível,
diversificada e multi-sectorial, focada nos retornos absolutos e
geração de valores decorrente de múltiplas fontes. Uma vez que o
Sub-Fundo se foca num universo de obrigações em vez de numa
volatilidade do dinheiro, os investidores deverão ter um horizonte de
investimento de, pelo menos, três a cinco anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe os respectivos activos principalmente em

obrigações e valores mobiliários de curto prazo com a respectiva
exposição ao mercado e a maioria do seu potencial de retorno
apoiados na carteira recorrendo a derivados tais como futuros,
forwards, mortgage TBAs e swaps.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar o seu objectivo de investimento.

• A moeda de referência do Sub-Fundo é o Dólar Norte-Americano
(USD), mas os respectivos activos podem ser denominados em
qualquer moeda; contudo, uma parte substancial dos activos do
Sub-Fundo estará denominada ou coberta (hedged) para USD.

• A exposição cambial do Sub-Fundo para o investidor é
predominantemente na moeda da Classe de Acções mas poderá,
por vezes, haver uma exposição significativa a outras moedas na
carteira.

• Os riscos associados aos instrumentos derivados contidos na
Política de Investimento supra encontram-se desenvolvidos
adiante no “Anexo IV – Factores de Risco”.

JPMorgan Investment Funds –

Income Opportunity Fund

1 Para detalhes sobre este Sub-Fundo antes de 4 de Janeiro de 2010 e a alteração da Moeda de Referência, leia por favor as páginas 113 e 114.



Gestor de Investimento
J.P. Morgan Investment Management Inc.
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Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Income Opportunity A 3,0% 1,00% 0,20% 0,50%

JPM Income Opportunity B Zero 0,60% 0,20% Zero

JPM Income Opportunity C Zero 0,55% 0,15% Zero

JPM Income Opportunity D 3,0% 1,25% 0,20% 0,50%

JPM Income Opportunity I Zero 0,55% 0,11% Máx. Zero

JPM Income Opportunity X Zero Zero 0,10% Máx. Zero

Comissão de Performance
Comissão de

Classes de Acções Performance Mecanismo Parâmetro de Referência da Comissão de Performance
Não cobertas 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR USD Overnight Index
Cobertas por EUR 20% High Water Mark European Overnight Index Average (EONIA)
Cobertas por SEK 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR SEK Spot Next Index
Cobertas por GBP 20% High Water Mark British Bankers’ Association (BBA) LIBOR GBP Overnight Index 
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Moeda de Referência
Dólar Norte-Americano (USD).

Parâmetro de Referência
Barclays Capital US Aggregate Bond Index, in USD (Total Return
Gross) (Retorno Total Ilíquido).

Objectivo de Investimento
Alcançar um retorno superior no mercado norte-americano de
obrigações, investindo principalmente  em títulos de dívida dos
EUA de taxa fixa e variável  recorrendo, quando apropriado, a
estratégias com derivados.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e
seus equivalentes) serão investidos directamente ou através do
recurso a instrumentos financeiros derivados, em títulos de dívida
de taxa fixa e variável emitidos ou garantidos pelo governo dos
EUA ou pelas suas agências e empresas que constituídas ao
abrigos das leis dos, ou com sede nos EUA, ou cuja actividade
económica preponderante derive dos EUA, mesmo que estejam
cotadas noutro local.

O recurso a instrumentos financeiros derivados pode incluir,
nomeadamente, futuros, opções, contratos diferenciais (contracts
for difference), contratos de forward sobre instrumentos
financeiros e opções sobre esses contratos, instrumentos credit-
linked, mortgage TBAs e contratos de swap por negociação privada
e outros rendimentos fixos ou derivados de crédito ou divisas.
Posições longas e curtas  poderão ser adoptadas nos termos infra.
Poderá haver recurso a instrumentos financeiros derivados para
efeitos de cobertura de risco.

O Sub-Fundo poderá investir em valores mobiliários bellow
investment grade e unrated. O Sub-Fundo também poderá investir
em mercados emergentes a título acessório.

Instrumentos do mercado monetário e depósitos junto de
instituições de crédito podem ser detidos a título acessório. 

O Sub-Fundo também pode investir em OICVM e outros OIC.

Em qualquer caso, o Sub-Fundo não poderá investir mais de 25%
dos seus activos em obrigações convertíveis, nem investir mais de
10% dos seus activos em acções ou outros direitos de participação.

Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários
transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão
ser utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda pode ser coberta (hedged).

A exposição global do Sub-Fundo será monitorizada com recurso à
metodologia Value at Risk (VaR).

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo de obrigações oferece o acesso a valores
mobiliários dos Estados Unidos da América do tipo investment
grade, trazendo aos investidores oportunidades de retorno
melhoradas e os benefícios de uma diversificação efectiva da
carteira. Quando adicionado a uma carteira de acções, o Sub-
Fundo pode, potencialmente, melhorar os retornos risk-adjusted,
tornando-se na oportunidade ideal de diversificação para
investidores em acções que tenham pouca ou nenhuma exposição
a obrigações. Os investidores devem ter, pelo menos, um horizonte
temporal de dois a quatro anos.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo investe, principalmente, em obrigações não-

governamentais, algumas das quais poderão ser do tipo sub-
investment grade ou un-rated e, portanto, acarretam um certo
risco de não cumprimento.

• O preço das obrigações empresariais pode flutuar
significativamente, dependendo não só da conjuntura
económica global e da taxa de juro, mas também dos
antecedentes gerais de crédito.

• Todavia, as obrigações empresariais podem gerar rendimentos
mais elevados, diminuindo, potencialmente, a volatilidade, bem
como oferecendo retornos de capital mais elevados no caso de
alguma melhoria.

• O Sub-Fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros
derivados para alcançar os respectivos objectivos de
investimento. 

• Este Sub-Fundo é denominado em USD, mas, por vezes, poderá
haver exposição significativa a moedas não-USD. 

• Os riscos associados aos instrumentos derivados elencados em
Política de Investimento supra estão detalhados no “Anexo IV –
Factores de Risco”. 

Gestor de Investimento
JPMorgan Investment Management Inc.  

JPMorgan Investment Funds –

US Bond Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM US Bond A 3,0% 0,90% 0,20% 0,50%

JF US Bond A 3,0% 1,00% 0,20% 0,50%

JPM US Bond B Zero 0,55% 0,20% Zero

JPM US Bond C Zero 0,45% 0,15% Zero

JPM US Bond D 3,0% 1,15% 0,20% 0,50%

JPM US Bond I Zero 0,45% 0,11% Máx. Zero

JPM US Bond X Zero Zero 0,10% Máx. Zero
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Moeda de Referência
Euro (EUR).

Parâmetro de Referência
7 Day EUR LIBID, in EUR.

Objectivo de Investimento
Alcançar um nível competitivo de retorno na moeda de referência e
uma alto grau de liquidez, investindo principalmente em de títulos de
dívida  de taxa fixa e variável de curto prazo denominados em EUR.

Política de Investimento
Pelo menos 67% dos activos do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e seus
equivalentes) serão investidos títulos de dívida de taxa fixa e variável.

Os investimentos do Sub-Fundo estarão restringidos, geralmente,
relativamente a valores mobiliários de prazo mais longo, a uma
notação de rating mínima de A ou equivalente, conforme medido por
agências de rating independentes como sejam a Moody's ou a
Standard & Poor's. No tocante a valores mobiliários de prazo mais
curto, a qualidade da notação de rating mínima será de A-1 ou
equivalente, conforme medido por agências de rating independentes
como sejam a Moody's ou a Standard & Poor's. Com esta limitação, o
Sub-Fundo pode investir em valores mobiliários below-investment
grade e em valores mobiliários sem notação de rating. 

O Sub-Fundo apenas deterá valores mobiliários que, ao tempo da
aquisição, tenham um vencimento inicial ou remanescente que não
exceda 397 dias, tendo em consideração os próprios termos e
condições dos valores mobiliários e/ou o efeito de qualquer
instrumento financeiro interligado, ou valores mobiliários para os
quais a taxa de juro de referência, de acordo com os seus termos e
condições ou como resultado de instrumentos financeiros
interligados, seja ajustada pelo menos anualmente com base nas
condições de mercado. Adicionalmente, a duração média da carteira
não excederá um ano e a duração residual de cada investimento não
ultrapassará os três anos.

Dinheiro e seus equivalentes podem ser detidos a título acessório.

O Sub-Fundo também pode investir em OICVM e outros OIC.

O Sub-Fundo pode investir em activos denominados em qualquer
moeda e a exposição à moeda pode ser coberta (hedged).

O Sub-Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados
para efeitos de cobertura de risco e de gestão eficiente da carteira.
Instrumentos e técnicas financeiras relativos a valores mobiliários

transmissíveis e instrumentos do mercado monetário (incluindo,
designadamente, acordos de empréstimo e de reporte) poderão ser
utilizados para efeitos de gestão eficiente da carteira.

Todos os investimentos referidos supra serão efectuados com
respeito pelos limites estabelecidos no “Anexo II – Restrições ao
Investimento e Poderes”.

Perfil do Investidor
Este Sub-Fundo é um Sub-Fundo de liquidez que utiliza instrumentos
do mercado monetário de alta qualidade. Consequentemente, os
investidores neste Sub-Fundo procuram, tendencialmente, uma
alternativa a depósitos de dinheiro para os seus investimentos em
dinheiro de médio prazo ou temporários, incluindo o manejamento
ocasional de dinheiro para fundos de pensões ou as componentes de
liquidez das carteiras de investimento.

Perfil do Risco
• Este Sub-Fundo do mercado monetário está construído para ser

um abrigo seguro para o EUR dos investidores. Este Sub-Fundo
opera agrupando os activos dos investidores por um número de
instrumentos do mercado monetário de alta qualidade, visando
alcançar altos níveis de segurança e liquidez enquanto procura
um rendimento (yield) competitivo.

• Uma vez que os investimentos subjacentes do Sub-Fundo são
efectuados, principalmente, em valores mobiliários de curto
prazo, geralmente emitidos por governos ou bancos, o risco do
capital dos investidores é baixo.

• Este Sub-Fundo está denominado em EUR, mas, por vezes,
poderá ter exposição a moedas não-EUR.

• Os investidores não denominados em EUR estão expostos ao
risco de moeda, uma vez que os activos subjacentes estão
denominados, principalmente, em EUR.

Gestor de Investimento
JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

8. Sub-Fundos do Mercado Monofária

JPMorgan Investment Funds –

Euro Liquid Market Fund



Comissões e Despesas
Comissão
Anual de Despesas Comissão

Comissão Gestão e Operacionais e de
Classe de Acções Inicial Consultoria Administrativas Resgate
JPM Euro Liquid Market A 3,0% 0,40% 0,25% 0,50%

JPM Euro Liquid Market B Zero 0,40% 0,15% Zero

JPM Euro Liquid Market C Zero 0,15% 0,10% Zero

JPM Euro Liquid Market D 3,0% 0,50% 0,25% 0,50%

JPM Euro Liquid Market I Zero 0,15% 0,06% Zero

JPM Euro Liquid Market X Zero Zero 0,05% Máx Zero
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Anexo IV – Factores de Risco

A informação constante neste Anexo deve ser lida em conjunto
com o texto do Prospecto completo, de que faz parte integrante.

Geral
As afirmações que se segue destinam-se a informar os investidores
das incertezas e dos riscos associados com investimentos  e
transacções em valores mobiliários transmissíveis e outros
instrumentos financeiros. Os investidores devem lembrar-se que o
preço das Acções e qualquer lucro dele derivado pode descer e
aumentar e que os Accionistas podem não obter a totalidade da
quantia investida. A performance passada não é, necessariamente,
um guia para a performance futura e as Acções devem ser
consideradas um meio para um investimento de médio e longo
prazo. Quando a moeda do Sub-Fundo relevante for diversa da
moeda do investidor, ou quando a moeda do Sub-Fundo relevante
for diversa das moedas dos mercados em que o Sub-Fundo investe,
existe a possibilidade de perdas adicionais (ou a possibilidade de
ganhos adicionais) maiores para o investidor do que nos riscos
típicos de investimento.

Regulação
O Fundo é regido pela legislação da UE, designadamente pelas
Directivas /2001/107 e 108, sendo um OICVM domiciliado no
Luxemburgo. Os investidores devem ter em atenção o facto de que
as protecções regulamentares estabelecidas pelas suas
autoridades reguladoras locais podem ser diferentes ou não ser
aplicáveis. Os investidores devem consultar o seu consultor
financeiro ou outro consultor profissional para obter informação
adicional nesta matéria.

Objectivo de Investimento
Os investidores devem estar plenamente conscientes dos
objectivos de investimento do Sub-Fundos, uma vez que estes
podem declarar que investem de forma limitada em áreas que não
estão associadas naturalmente à designação do Sub-Fundo. Estes
outros mercados e/ou activos podem actuar com maior ou menor
volatilidade do que os investimentos core e pode não existir
qualquer garantia face a perdas resultantes de investimentos em
quaisquer acções, nem pode haver qualquer garantia de que os
objectivos de investimento do Sub-Fundo serão obtidos
relativamente à sua performance global. Consequentemente, os
investidores devem assegurar-se (previamente a efectuarem
qualquer investimento) de que estão confortáveis com o perfil de
risco dos objectivos globais mencionados.

Suspensão da transacção de Acções
Relembra-se aos investidores que, em certas circunstâncias, o seu
direito de resgatar Acções pode ser suspenso (consulte
“Informação Geral – Suspensão Temporária de Emissões, Resgates
e Trocas (Switches)).

Warrants
Quando o Sub-Fundo investe em warrants, o valor destes warrants
é susceptível de flutuar mais do que os preços dos activos
subjacentes, em virtude da maior volatilidade dos preços dos
warrants.

Futuros e Opções
Em certas condições, o Fundo pode utilizar futuros e opções sobre
valores mobiliários, índices e taxas de juro, tal coo descrito no
“Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes”, para efeitos de
gestão eficiente da carteira. Adicionalmente, sempre que
apropriado, o Fundo pode efectuar cobertura de risco contra os
riscos de mercado e de moeda, utilizando futuros, opções e
contratos forward Foreign Exchange. De modo a facilitar a gestão
eficiente da carteira e a replicar melhor a performance do
parâmetro de referência, o Fundo pode, finalmente, para um
objectivo diverso da cobertura de riscos, investir em instrumentos
derivados. O Fundo apenas pode investir com respeito pelos limites
constantes no “Anexo II – Restrições ao Investimento e Poderes”.

As transacções em futuros acarretam um alto nível de risco. O
montante da margem inicial é pequeno relativamente ao valor do
contrato de futuros, pelo que as transacções são “leveraged” ou
“geared”. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá
um impacto proporcionalmente maior, que pode ser desfavorável
para o investidor. A colocação de certas ordens destinadas a
limitar as perdas para certos montantes podem não ser eficazes,
uma vez que as condições de mercado podem tornar impossível a
execução de tais ordens.

As transacções em opções também acarretam um alto nível de
risco. A venda (“writting” ou “granting”) de uma opção envolve,
geralmente, um risco maior do que as opções de compra. Apesar
de o prémio recebido pelo vendedor ser fixo, o vendedor pode
suster a perda em excesso sobre esse montante. O vendedor
também será exposto ao risco de o comprador exercer a opção e o
vendedor serão obrigado ou a efectuar a opção em dinheiro ou a
adquirir ou entregar o investimento subjacente. O risco poderá ser
reduzido se a opção for “covered” pelo facto de comprador deter a
posição correspondente no investimento subjacente ou um futuro
noutra opção.

Sub-Fundos que investem em instrumentos de índices sobre
matérias-primas e mercadorias (Commodity Index Instruments)
Os investimentos que proporcionam exposição a matérias-primas
e mercadorias (commodities), envolvem riscos adicionais do que
os resultantes de investimentos tradicionais. Mais
especificamente, acontecimentos políticos, militares e naturais
podem influenciar a produção e a negociação de matérias-primas
e mercadorias e, como consequência, influenciar os instrumentos
financeiros que proporcionam exposição a matérias-primas e
mercadorias; o terrorismo e outras actividades criminais podem
ter influência na disponibilidade de matérias-primas e
mercadorias e, consequentemente, influenciar negativamente os
instrumentos financeiros que proporcionam exposição a matérias-
primas e mercadorias.

Riscos de Derivados
Volatilidade
Devido à reduzida margem de depósitos normalmente exigida para
a negociação de instrumentos derivados verificar-se-á,
tipicamente, um elevado grau de leverage na referida negociação.
Em consequência, uma pequena alteração no preço de um
contrato de derivados poderá resultar em perdas substanciais para
o investidor. O investimento em derivados pode trazer perdas
superiores aos montantes investidos.
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Risco da Negociação de Credit Default Swaps (“CDS”)
O preço ao qual um CDS é negociado pode ser diferente do preço
do valor mobiliário de referência do CDS. Em condições de
mercado adversas, a base (diferença entre o spread do CDS)
poderá ser significativamente mais volátil do que os valores
mobiliários de referência do CDS.

Risco específico de Transacções de Derivados Negociadas 
em Mercado
Cada mercado de valores mobiliários ou de contrato de
commodities tem, tipicamente, o direito de suspender ou limitar as
respectivas negocieções quanto a todos os valores mobiliários ou
commodities que tenha cotados. Esta suspensão impossobilita que
o Sub-Fundo possa liquidar as respectivas posições e,
consequentemente, expõe o Sub-Fundo a perdas e atrasos na sua
capacidade para resgatar Acções. 

Riscos específico de Transacções Derivadas em OTC
Ausência de regulação; incumprimento da contraparte
Em regra, incide menos regulamentação e supervisão
governamental das negociações sobre os mercados OTC (nos quais
são transaccionados divisas, forwards, contratos de spot e opções,
credit defaul swaps,total return swaps e algumas opções sobre
divisas) do que sobre as transacções em mercados bolsistas
organizados. Adicionalmente, muitas das protecções conferidas aos
participantes em alguns mercados boslsistas organizados, como
garantia de performance de uma exchange clearing house, pode
não estar disponível no que respeita a transacções em OTC. Assim,
qualquer risco que efectue transacções em OTC está sujeito ao
risco directo de incumprimento das obrigações pela contraparte,
cujas perdas serão suportadas pelo Sub-Fundo. Um Sub-Fundo só
aceitará negociar com contrapartes que creia serem solventes e
poderá reduzir a exposição incorrida com essas transacções
através da aceitação de cartas de crédito ou colaterais de
determinadas contrapartes. Independentemente das medidas que
o Fundo procure adoptar para reduzir o risco de crédito da
contraparte não poderá assegurar o cumprimento, por esta, das
respectivas obrigações ou garantir que não terá de suportar as
perdas daí decorrentes.

Liquidez; requisito para a execução
Ocasionalmente, as contrapartes com as quais o Fundo negoceia
podem deixar de comercializar ou cotar preços de determinados
instrumentos. Nesses casos, o Fundo poderá ser incapaz de
efectuar determinada transacção em divisas, credit default swaps
ou total return swaps ou de efectuar uma transacção offsetting no
âmbito de uma posição aberta, o que poderá afectar a respectiva
performance. Adicionalmente, ao contrário do que acontece com
os instrumentos exchange-traded, forwards, contratos de spot e de
opções sobre divisas não proporcionam ao Gestor de Investimento
a possibilidade de compensar as obrigações do Fundo através de
uma transacção idêntica ou diferente. Por esta razão em casos de
forwards, contratos de spot e de opções poderá ser solicitado ao
Fundo, e este deverá ter essa capacidade, que cumpra as
obrigações para si decorrentes daqueles contratos.

Necessidade das relações de negociação com determinadas
contrapartes 
Nos termos supra descritos os participantes em mercados OTC
negoceiam, tipicamente, apenas com aquelas contrapartes que
julgam suficientemente solventes, a menos que a contraparte
apresente margem, colaterais, cartas de crédito ou outros

instrumentos de crédito. O Fundo poderá, embora não pretenda
fazê-lo regularmente, negociar com base em créditos concedidos
em benefício de qualquer sociedade do grupo JPMorgan Chase &
Co. Quando o Fundo e o Gestor de Investimento creiam que o
Fundo poderá estabelecer relações negociais com variadas
contrapartes para permitir que este efectue transacções em
mercados OTC e outros mercados de contrapartes (incluindo credit
defaul swaps, total return swaps e outros swaps quando aplicável)
não haverá garantias de que tal possa ser feito. A impossibilidade
de estabelecer ou manter tais relações poderia potenciar o risco
de crédito da contraparte, limitar as suas operações e obrigar o
Fundo a cessar as suas operações de investimento ou conduzir
uma parte substancial delas para os mercados de futuros.
Adicionalmente, as contrapartes com as quais o Fundo espera
manter tais relações não estão obrigadas a manter as respectivas
linhas de crédito extensíveis ao Fundo podendo decidir reduzir ou
revogar estas linhas de crédito discricionariamente. 

Acordos de Recompra Reversa e transacções de venda com
direito de recompra nas quais o Fundo actue como comprador:
Em caso de incumprimento da contraparte com quem foi aplicado
o dinheiro, existe o risco de que o valor do colateral recebido seja
inferior ao dinheiro aplicado, o que pode ser devido a diversos
factores, incluindo uma incorrecta atribuição de preço ao colateral,
movimentos adversos do mercado no valor do colateral, uma
deterioração no rating de crédito do emitente do colateral, ou uma
iliquidez do mercado no qual o colateral é transaccionado. A
retenção de dinheiro em transacções de dimensão ou duração
significativas, os atrasos na recuperação de dinheiro aplicado, ou
as dificuldades em realizar o colateral são factores que podem
restringir a capacidade do Sub-Fundo para satisfazer pedidos de
resgate ou compras de valores mobiliários pelo fundo.

Acordos de Recompra e transacções de venda com direito de
recompra nas quais o Fundo actue como vendedor:
Em caso de incumprimento da contraparte com quem foi aplicado
o colateral, existe um risco de que o valor do colateral aplicado
com a contraparte seja superior ao dinheiro originariamente
recebido, o que pode ser devido a diversos factores, incluindo o
facto de o valor do colateral aplicado exceder geralmente o
dinheiro recebido, a valorização de mercado do valor do colateral,
ou uma melhoria no rating de crédito do emitente do colateral. 

A retenção de posições de investimento em transacções de
dimensão ou duração significativas ou os atrasos na recuperação
do colateral aplicado, são factores que podem restringir a
capacidade do Sub-Fundo de cumprir obrigações de entrega
subjacentes a vendas de valores mobiliários ou obrigações de
pagamentos decorrentes de pedidos de resgate. 

Empréstimo de Valores Mobiliários 
O empréstimo de valores mobiliários envolve risco de contraparte,
incluindo o risco de os valores mobiliários emprestados poderem
não ser devolvidos ou não ser devolvidos atempadamente e /ou
uma perda dos direitos no colateral caso quem toma de
empréstimo ou quem dá de empréstimo incumpra ou falhe
financeiramente. Este risco é aumentado quando os empréstimos
de um Sub-Fundo se concentram num único ou num número
limitado de mutuários. Caso o mutuário de valores mobiliários não
restitua os valores mobiliários emprestados por um Sub-Fundo,
existe um risco de que o colateral recebido seja realizado a um
valor inferior ao valor dos valores mobiliários emprestados, o que
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pode ser devido a uma incorrecta atribuição de preço ao colateral,
a movimentos adversos de mercado no valor do colateral, a uma
deterioração no rating de crédito do emitente do colateral, ou à
iliquidez do mercado no qual o colateral é transaccionado. Um
Sub-Fundo pode reinvestir o cash collateral recebido dos
mutuários. Existe o risco de que o valor ou o retorno do cash
collateral reinvestido possa descer abaixo do montante devido
àqueles mutuários, e essas perdas podem exceder o montante
ganho pelo Sub-Fundo ao emprestar valores mobiliários. Atrasos
na restituição dos valores mobiliários emprestados podem
restringir a capacidade do Sub-Fundo para cumprir obrigações de
entrega subjacentes à venda de valores mobiliários ou obrigações
de pagamento resultantes de pedidos de resgate.

Sub-Fundos que investem em empresas mais pequenas
Os Sub-Fundos que investem em empresas mais pequenas podem
flutuar em valor mais do que outros Sub-Fundos, devido à maior
volatilidade do preço de Acções de empresas mais pequenas.

Sub-Fundos que investem em empresas relacionadas com o
sector tecnológico
Os Sub-Fundos que investe em empresas relacionadas com o
sector tecnológico podem flutuar mais em valor do que outros
Sub-Fundos devido ao maior potencial de volatilidade do preço de
acções de empresas relacionadas com o sector tecnológico.

Sub-Fundos que investem em carteiras concentradas
Os Sub-Fundos que investem numa carteira concentrada podem
estar sujeitos a maior volatilidade do que os Sub-Fundos com uma
carteira mais diversificada.

Asset-Backed Securities (ABS) e Mortgage-Backed Securities
(MBS)
Alguns Sub-Fundos podem ter exposição a uma gama vasta de
asset backed securities (incluindo conjuntos de activos em
empréstimos de cartão de crédito, crédito automóvel (auto loans),
crédito hipotecário (mortgage loans) residencial e comercial,
collateralised mortgage obligations e collateralised debt
obligations), agency mortgage pass-through securities e covered
bonds. As obrigações associadas a estes valores mobiliários podem
estar sujeitas a maiores riscos de crédito, de liquidez e de taxa de
juro comparativamente com outros valores mobiliários de
rendimento fixo tal como as obrigações emitidas por governos.

Os ABS e os MBS são valores mobiliários que conferem aos seus
titulares o direito de receber pagamentos que estejam
principalmente dependentes dos fluxos de caixa decorrentes de um
conjunto de activos financeiros específico, como sejam mortgages
residenciais e comerciais, empréstimos para veículos motorizados
e cartões de crédito.

Os ABS e os MBS estão frequentemente expostos a riscos de
prorrogações ou de amortizações antecipadas que podem ter um
impacto significativo no tempo e no volume dos fluxos de caixa
pagos pelos valores mobiliários e podem ter um impacto negativo
nos retornos dos valores mobiliários. A vida média de cada valor
mobiliário individual pode ser afectada por um largo número de
factores, tais como a existência e a frequência do exercício de
quaisquer resgates facultativos ou amortizações antecipadas
obrigatórias, o nível prevalecente das taxas de juro, a taxa de

incumprimento efectivo dos activos subjacentes, o tempo de
recuperação e o nível de rotação dos activos subjacentes.

Obrigações High Yield
O investimento em valores mobiliários de rendimento fixo está
sujeito a riscos de taxas de juro, sectoriais, de segurança e de
crédito. Quando comparadas com obrigações investment grade, as
obrigações high yield são, normalmente, valores mobiliários de
menor notação de rating e, geralmente, oferecerão retornos mais
elevados como compensação pela reduzida qualidade de crédito
ou pelo maior risco de incumprimento que estes valores
mobiliários acarretam.

Obrigações Investment Grade
Alguns Sub-Fundos podem investir em obrigações investment
grade. Às obrigações investment grade são atribuídos ratings
dentro das categorias de rating de topo por agências de notação
de rating (Fitch, Moody’s e/ou Standard & Poor’s) com base na
qualidade de crédito ou risco de incumprimento da emissão
obrigacionista. As agências de rating revêem, de quando em
quando, os ratings atribuídos e as obrigações podem, desse modo,
descer na notação de rating se circunstâncias económicas tiverem
impacto nas emissões obrigacionistas em causa. 

Sub-Fundos que investem em certificados de participação
O investimento em certificados de participação envolve
transacções OTC com uma terceira parte. Portanto os Sub-Fundos
que investem em certificados de participação estão expostos não
apenas às variações no valor da acção subjacente, como também
ao risco de incumprimento da contraparte, que pode (em caso de
incumprimento da contraparte) resultar na perda do valor total de
mercado (full market value) da acção.

Mercados emergentes/ em Vias de Desenvolvimento e 
Subdesenvolvidos
Em mercados emergentes/ em vias de desenvolvimento e
subdesenvolvidos em que alguns destes Sub-Fundos podem
investir, a infra-estrutura legal, judicial e regulamentar ainda está
em desenvolvimento, mas existe muita incerteza quer para os
participantes nos mercados locais e as suas contrapartes. Alguns
mercados podem acarretar riscos mais elevados para os
investidores que, consequentemente, devem assegurar-se, antes
de investir, que percebem os riscos envolvidos e que estão
confortáveis com o facto de um investimento ser adequado como
parte da sua carteira. Os investimentos em mercados emergentes/
em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos devem ser
efectuados, apenas, por investidores sofisticados ou profissionais,
que tenham conhecimento autónomo dos mercados relevantes,
que estejam aptos a ponderar e sopesar os vários riscos
apresentados por esses investimentos, e tenham os recursos
financeiros necessários para suportar o risco substancial de perda
do investimento nestes investimentos.

Os países com mercados emergentes/ em vias de desenvolvimento
e subdesenvolvidos incluem, mas não se limitam a (1) países que
tenham uma bolsa de valores emergentes numa economia
emergente, tal como definido pela International Finance
Corporation, (2) países que tenham economias de rendimento
baixo ou médio, de acordo com o Banco Mundial, e (3) países
listados na publicação do Banco Mundial como países em
desenvolvimento. A lista dos mercados emergentes/ em vias de
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desenvolvimento e subdesenvolvidos está sujeita a alterações
contínuas; de modo geral, incluem qualquer país ou região que
não seja os Estados Unidos da América, o Japão, a Austrália, a
Nova Zelândia e a Europa Ocidental. As afirmações que se seguem
destinam-se a ilustrar alguns dos riscos que, em graus variáveis,
estão presentes no investimento em instrumentos de mercados
emergentes/ em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos, pelo
que não são exaustivos, nem são conselhos sobre a adequação dos
investimentos.

(A) Riscos Económicos e Políticos
• Instabilidade política e/ou económica pode levar a alterações

legais, fiscais e regulamentares ou a reformas
legais/fiscais/reguladoras/de mercado. Os activos podem ser
readquiridos compulsoriamente sem a compensação
adequada.

• A posição da dívida externa de um país pode levar à imposição
súbita de impostos ou de controlo de transacções.

• Altas taxas de juro e de inflação podem significar que os
negócios têm dificuldade em obter capital para operarem.

• A gestão local pode ser inexperiente na condução de empresas
em mercados livres.

• Um país pode estar altamente dependente das exportações
dos seus recursos naturais e mercadorias e,
consequentemente, ser vulnerável a fraquezas nos preços
mundiais para estes produtos.

(B) Ambiente legal
• A interpretação e aplicação de decretos e actos legislativos

pode ser frequentemente contraditória e incerta,
designadamente nas matérias relativas à tributação.

• A legislação pode ser imposta retroactivamente ou pode ser
emitida sob a forma de regulações interna que não sejam
disponíveis, em geral, para o público.

• A independência judicial e política não pode ser assegurada.

• Os órgãos estatais e os juízes podem não aderir aos requisitos
legais e ao contrato relevante. Não há certezas sobre se os
investidores serão compensados na íntegra relativamente a
quaisquer danos que sofram.

• Os recursos através do sistema judicial podem ser demorados
e protelados.

(C) Práticas de Contabilidade
• Os sistemas de contabilidade, auditoria e relatórios financeiros

podem não estar em conformidade com as práticas
internacionais.

• Mesmo quando os relatórios tenham sido elaborados de
acordo com os padrões internacionais, podem nem sempre
conter informação correcta.

• As obrigações de as empresas publicarem informação
financeira também pode ser limitada.

(D) Risco do Accionista
• A legislação existente pode não estar desenvolvida de modo

adequado para proteger os direitos dos Accionistas
minoritários. 

• Regra geral, não existe o conceito de qualquer dever fiduciário
dos Accionistas acerca da gestão.

• A responsabilidade pela violação dos direitos dos Accionistas
pode ser limitada.

(E) Riscos do mercado e da celebração de contratos

• Os mercados de valores mobiliários em alguns países carecem
de liquidez, eficiência e controlo regulador e de supervisão
existentes nos mercados mais desenvolvidos.

• A falta de liquidez pode afectar de modo negativo a facilidade
da disposição de activos. A ausência de informação de preços
credível num determinado valor mobiliário detido pelo Sub-
Fundo pode tornar difícil assessorar credivelmente o valor de
mercado dos activos.

• O registo de Acções pode não ser mantido devidamente e a
titularidade ou o interesse podem não ser (ou permanecer)
devidamente protegidos.

• O registo de valores mobiliários pode estar sujeito a atrasos e
durante o período do atraso pode ser difícil provar a
titularidade dos valores mobiliários.

• As disposições para a custódia de activos pode ser menos
desenvolvida do que em outros mercados mais maduros e,
assim, proporciona um nível de adicional para os Sub-Fundos.

• Os procedimentos de celebração de contratos podem ser
menos desenvolvidos e podem ser efectuados de modo físico
bem como de modo desmaterializado.

(F) Movimentação do preço e performance
• Os factores afectando o valor dos valores mobiliários em

alguns mercados podem não ser facilmente determinados.

• O investimento em valores mobiliários em alguns mercados
acarreta um alto grau de risco e o valor desses investimentos
pode cair ou ser reduzido a zero.

(G) Risco da moeda

• A conversão em moedas estrangeiras ou a transferência de
rendimentos recebidos em alguns mercados a partir da venda
dos valores mobiliários não pode ser garantido.

• Os investidores podem estar expostos a riscos cambiais
quando invistam em Classes de Acções que não estejam
cobertas para a moeda de referência dos investidores.

• As flutuações nas taxas de câmbio também podem ocorrer
entre a data de negociação para uma transacção e a data em
que a moeda é adquirida para fazer face às obrigações de
celebração de contratos.

(H) Tributação
Os investidores devem ter em consideração que os rendimentos
derivados da venda de valores mobiliários em alguns mercados ou
os rendimentos de quaisquer dividendos ou qualquer outro
rendimento pode ser ou podem ser sujeitos a impostos, taxas,
encargos ou outras comissões impostas pelas autoridades nesse
mercado, incluindo a tributação cobrada com retenção na fonte. A
legislação fiscal e a prática nalguns países em que o Fundo invista
ou venha a investir no futuro (designadamente, a Rússia e outros
mercados emergentes) não está estabelecida de forma líquida.
Consequentemente, é possível que a actual interpretação da lei ou
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o entendimento da prática possam ser alterados com efeitos
retroactivos. Como resultado, o Fundo pode ficar sujeito a
tributação adicional nesses países que não seja antecipada à data
deste Prospecto ou quando os investimentos venham a ser
efectuados, avaliados ou colocados à disposição.

(I) Celebração e risco da contraparte
Em alguns mercados pode não existir algum método seguro de
entrega contra pagamento que possa minimizar a exposição ao
risco da contraparte. Pode ser necessário efectuar pagamentos
numa venda ou uma entrega num venda antes de serem recebidos
os valores mobiliários ou, consoante o caso, rendimentos da
venda.

(J) Nomineeship
O enquadramento legal em alguns mercados apenas está a
começar a desenvolver o conceito de titularidade legal/formal e de
beneficial ownership ou interesse em valores mobiliários.
Consequentemente, os tribunais nesses mercados podem
considerar que um nominee ou banco depositário enquanto
detentores registados de valores mobiliários terão a titularidade
plena destes e que um titular beneficiário (beneficial owner)
poderá não ter quaisquer direitos sobre esses valores mobiliário

Investimento na Rússia
A relativa infância do sistema governamental e regulamentar
Russo pode expor os investidores a variados riscos políticos e
económicos. O Mercado de Valores Mobiliários Russo pode
também, de quando em quando, sofrer de falta de eficiência de
mercado e liquidez, o que pode causar uma maior volatilidade dos
preços e perturbações de mercado.

O Fundo pode investir em valores mobiliários cotados na Bolsa de
Valores Russian Trading System (RTS) e na Moscow Interbank
Currency Exchange na Rússia. Os investimentos na Rússia,
actualmente, são sujeito a certos riscos elevados relativamente à
titularidade e custódia dos valores mobiliários. Na Rússia, a
detenção de acções é provada pelas entradas nos livros da
empresa ou pelo seu registo (que nunca é nem um agente nem é
responsável do Banco Depositário). Não serão detidos certificados
representando a detenção de acções em empresas russas pelo
Banco Depositário ou pelos seus sub-depositários ou um sistema
centralizado de depósitos. Como resultado desse sistema e da
carência de uma regulação e aplicação da lei estadual efectiva, o
Fundo pode perder o seu registo e a sua titularidade de valores
mobiliários russos devido a fraude, negligência ou mera oversight.
Todavia, como reconhecimento desses riscos, o sub-depositário
russo do Banco Depositário aumentou os procedimentos “due
diligence”. O sub-depositário russo celebrou acordos com
empresas de registo russas e apenas permitirá o investimento nas
empresas que pratiquem procedimentos de registo adequados.
Adicionalmente, o risco de compensação é minimizado uma vez
que o sub-depositário não libertará dinheiro até que os
certificados do registo tenham sido recebidos e verificados.
Adicionalmente, os títulos de dívida russos terão um risco de
depósito acrescido uma vez que tais valores mobiliários são, de
acordo com a prática de mercado, detido em depósito por
instituições russas que podem não ter seguros adequados para
cobrir perdas devido a roubo, destruição ou incumprimento.

Potencial conflito de interesses
A Sociedade Gestora e o JPMorgan Chase & Co. podem efectuar
transacções em que Sociedade Gestora e o JPMorgan Chase & Co.
tenham, directa ou indirectamente, um interesse que pode
provocar um conflito potencial com um dever da Sociedade
Gestora para com o Fundo. Nem a Sociedade Gestora, nem a
JPMorgan Chase & Co. serão responsáveis por contabilizar ao
Fundo por qualquer lucro, comissão ou remuneração feitas ou
recebidas por ou por razão dessas transacções ou quaisquer
transacções relacionadas nem as comissões da Sociedade Gestora
serão, salvo indicação em contrário, abatidas.

A Sociedade Gestora assegurará que essas transacções serão
efectuadas em ternos que não sejam menos favoráveis para o
Fundo caso o potencial conflito de interesses não tivesse existido.

Esses potenciais conflitos de interesse ou deveres podem surgir
devido ao facto de a Sociedade Gestora ou o JPMorgan Chase & Co.
podem ter investido directamente no Fundo.

Mais especificamente, a Sociedade Gestora, ao abrigo das regras
de conduta aplicáveis, deve tentar evitar conflitos de interesses e,
quando não puderem ser evitados, assegurar que os seus clientes
(incluindo o Fundo) são tratados equitativamente.

Certificados de depósito (Depositary Receipts)
O investimento num dado país pode ser efectuado através de
investimentos directos num mercado ou através de certificados de
depósito negociados noutros negócios internacionais de moda a
beneficiar da liquidez aumentada num determinado valor
mobiliário e outras vantagens. Um certificado de depósito admitido
à cotação oficial de uma bolsa de valores num Estado Elegível ou
num Mercado Regulamentado pode ser considerado um valor
mobiliário transmissível elegível independentemente da
elegibilidade do mercado em que o mercado em que o valor
mobiliário é  normalmente negociado

Cotação (Listing)
Quando as Acções são cotadas, as bolsas onde essas Acções são
listadas não terão qualquer responsabilidade pelos conteúdos
deste documento, não farão quaisquer declarações sobre a sua
veracidade ou completude e expressamente descartarão qualquer
responsabilidade por qualquer perda derivada ou em relação com
qualquer parte do conteúdo destes documentos.

Este Prospecto inclui pessoas singulares na observância com as
Regulamentações de Cotação das bolsas de valores em que as
Acções são cotadas para efeitos de fornecer informação
relativamente ao Fundo. Os Administradores, individual e
colectivamente, aceitarão total responsabilidade pela veracidade
da informação contida neste Prospecto e confirmam, tendo
efectuado todos os inquéritos razoáveis, que, tanto quanto é do
seu conhecimento, não existem outros factos susceptíveis de
tornar enganadora qualquer informação aqui efectuada.

Os factores de risco supra descritos não pretendem ser uma
descrição exaustiva e completa dos riscos decorrentes do
investimento em Acções. Os potenciais investidores deverão ler o
Prospecto completo e obter aconselhamento junto dos
respectivos consultores legais, fiscais e financeiros antes de
decidirem investir no Fundo.
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Anexo V – Cálculo das Comissões de
Performance (Performance Fees)
A informação contida neste Anexo deverá ser lida em conjunto
com o texto integral do Prospecto do qual faz parte integrante.

1. Cálculo da Comissão de Performance (Performance Fee) por
aplicação de High Water Mark

Quando, a Sociedade Gestora tenha direito a receber, dos activos
líquidos de cada Sub-Fundo ou Classe de Acções, nos termos
previstos na tabela de cada Sub-Fundo, como Comissão de
Performance (“Performance Fee”), no “Anexo III – Características
dos Sub-Fundos”, uma comissão anual de incentivo baseada no
desempenho, essa comissão será equivalente à percentagem (a
Taxa de Comissão de Performance de acordo com a respectiva
tabela) do Retorno da Classe de Acções (Share Class Return,
definido em 1.1 infra) superior ao maior Retorno do Parâmetro/
Índice de Referência (de acordo com 1.3 infra) e do macanismo de
High Water Mark Return (definido em 1.2 infra), quando aplicável (o
Retorno em Excesso “Excess Return”) calculado nos termos
previstos infra. Em cada Dia de Avaliação, será efectuado um
acumulado da Comissão de Performance do Dia de Avaliação
anterior, quando necessário, e a Comissão de Performance é paga,
conforme aplicável para cada classe do Sub-Fundo relevante no
último Dia de Avaliação do ano contabilístico do Fundo. No caso de
liquidação ou fusão de um Sub-Fundo em que a comissão de
performance é aplicável, a comissão de performance será paga no
último Dia de Avaliação prévio à liquidação ou fusão. Nos termos
do previsto no contrato de gestão de investimento (investment
management agreement) relevante, o Gestor de Investimento
poderá receber da Sociedade Gestora, a Comissão de Performance.

1.1 Retorno da Classe de Acções 
(Share Class Return)
Em cada Dia de Avaliação, o valor patrimonial líquido de cada
Classe de Acções de cada Fundo ao qual se aplique uma Comissão
de Performance, incluindo o acréscimo de todas as comissões e
despesas (incluindo a Comissão Anual de Gestão e Consultoria, e as
Despesas Operacionais e Administrativas a serem suportadas pela
Classe relevante de acordo com a taxa prevista no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos” deste Prospecto) é ajustada para
distribuições de dividendos e para subscrições e resgates
recebidos nesse Dia de Avaliação, se for o caso, e qualquer
Comissão de Performance acumulada durante esse dia relativa a
essa Classe de Acções é adicionada (consistindo no Valor
Patrimonial Líquido Ajustado (Adjusted Net Asset Value)). Para
efeitos de cálculo da Comissão de Performance (Performance Fee)
o Retorno da Classe de Acções (Share Class Return) será calculado
em cada Dia de Avaliação como a diferença entre o valor
patrimonial líquido (ajustado por via da adição de qualquer
Comissão de Performance acumulada) nesse dia e o Valor
Patrimonial Líquido Ajustado no anterior Dia de Avaliação anterior,
expresso como um retorno baseado no Valor Patrimonial Líquido
Ajustado no Dia de Avaliação anterior para a Classe de Acções
relevante.

1.2 Retorno de High Water Mark (High Watermark Return)
A high watermark marca o momento a partir do qual é devido o
pagamento de uma Comissão de Performance. A high watermark

será o valor superior de VPL (Valor Patrimonial Líquido) no
lançamento de uma Classe de Acções, ou o VPL ao qual foi paga a
última Comissão de Performance.

A “High Water mark Return” será definida como a rentabilidade
necessária, desde o início do ano contabilístico, para igualar o
Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe de Acções de
cada Sub-Fundo no último Dia de Avaliação do último ano
contabilístico no qual uma Comissão de Performance foi cobrada.
Se ainda não tiver sido cobrada nenhuma Comissão de
Performance desde o lançamento da Classe de Acções, o retorno
de High Water Mark Return será a rentabilidade necessária para
igualar o Valor Patrimonial Líquido inicial por Acção da Classe de
Acções relevante.

1.3 Retorno do Parâmetro/ Índice de Referência (Benchmark
Return)

O Retorno do Parâmetro/ Índice de Referência é determinado, em
cada Dia de Avaliação, multiplicando o Parâmetro/ Índice de
Referência dominante no Dia de Avaliação anterior pelo número de
dias decorridos desde o último Dia de Avaliação dividido por 365.

Para Acções da Classe de Acções X, o Retorno do Parâmetro/
Índice de Referência, é determinado em cada Dia de Avaliação,
multiplicando (Parâmetro/ Índice de Referência + 0,75%)
dominante no último Dia de Avaliação pelo número de dias
decorridos entre o último Dia de Avaliação dividido por 365. O
Parâmetro/ Índice de Referência determinado com base em
cotações disponíveis por fontes independentes, arredondadas para
cima para a quarta casa decimal mais próxima e será calculado de
acordo com as práticas de mercado mais comuns.

1.4 Montantes a acrescer à Comissão de Performance
(Performance Fee Accruals)

Se o Retorno da Classe de Acções (Share Class Return) exceder o
Retorno do Parâmetro/ Índice de Referência e o Retorno da Classe
de Acções acumulada (Share Class Return) exceder o Retorno de
High Water Mark, o acréscimo da Comissão de Performance será
acrescido da Taxa de Comissão de Performance (Performance Fee
Rate) multiplicada pelo Retorno em Excesso (Excess Return)
multiplicado pelo Valor Patrimonial Líquido Ajustado do último Dia
de Avaliação para a Classe de Acções relevante. Se o Retorno da
Classe de Acções (Share Class Return) não exceder o Retorno do
Parâmetro/ Índice de Referência, o montante a acrescer à
Comissão de Performance será reduzido (mas não para valores
inferiores a zero) pela Taxa de Comissão de Performance
(Performance Fee Rate) multiplicada pelo Retorno em Excesso
negativo multiplicado pelo Valor Patrimonial Líquido Ajustado do
último Dia de Avaliação para a Classe de Acções relevante.
Seguindo um período de Retorno em Excesso negativo pelo qual o
acréscimo da Comissão de Performance foi reduzido para zero,
nenhuma nova Comissão de Performance será acumulada até que
o Retorno da Classe de Acções (Share Class Return) cumulada
exceda o Retorno de High Water Mark e o Retorno do Parâmetro/
Índice de Referência acumulado desde o início do ano
contabilístico.
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A Comissão de Performance acumulada em qualquer dia de
Avaliação é reflectida no Valor Patrimonial Líquido por Acção na
base do qual subscrições e resgates poderão ser aceites.  

Exemplo

Dia Alteração – Alteração = Differença x Taxa da = Acréscimo +/- Acréscimo
no Valor no Parâmetro/ Comissão de diário cumulativo 

Patrimonial Índice de performance
Líquido (VPL) Referência

1 + 1,0% – +0,015% = +0,985% X 10% = +0,098% + +0,098%

2 +0,2% – +0,015% = +0,185% X 10% = +0,018% + +0,116%

3 -0,50% – +0,015% = -0,515% X 10% = -0,051% – +0,065%

1.5 Efeitos dos Montantes a acrescer à Comissão de Performance
(Effect of Performance Fee Accruals)

A Comissão de Performance é calculada em cada Dia de Avaliação
mas acrescerá ao Valor Patrimonial Líquido por Acção no dia
anterior (data da transacção mais um dia. Durante períodos de
volatilidade de mercado, flutuações anormais poderão ocorrer no
Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe de Acções para
a qual é cobrada uma Comissão de Performance. Estas flutuações
poderão ocorrer quando o impacto de uma de performance
provoca uma redução no Valor Patrimonial Líquido por Acção
enquanto os retornos dos activos subjacentes aumentam.
Inversamente, o impacto de uma Comissão de Performance
negativa poderá causar com que o Valor Patrimonial Líquido por
Acção aumente, enquanto os activos subjacentes diminuem.

1.6 Cômputo das Comissões de Performance (Computation of
Performance Fees)

Os cálculos da Comissão de Performance serão feitos pelo Agente
Administrativo e auditadas anualmente pelos Auditores da
Sociedade. O Conselho de Administração poderá fazer ajustes de
acréscimos na medida em que entenda necessário para assegurar
que tal acréscimo representa adequada e correctamente o encargo
da Comissão de Performance que seja eventualmente devido pelo
Fundo ou pela Classe à Sociedade Gestora. 

1.7 Pagamento anual de Comissões de Performance (Annual
Payment of Performance Fees)

A Comissão de Performance anual devida é igual à Comissão de
Performance acumulada até ao fecho do último Dia de Avaliação
do ano contabilístico da Sociedade. Comissões de Performance
devidas à Sociedade Gestora num determinado ano contabilístico
não serão reembolsáveis em anos contabilísticos futuros. 

2. Cálculo das Comissões de Performance por aplicação de um
mecanismo de Claw-Back 

Alguns Sub-Fundos poderão aplicar um mecanismo de Claw-Back
para cálculo das suas Comissões de Performance. O objectivo deste
mecanismo é assegurar que a Sociedade Gestora não beneficia de
períodos de desempenho negativo e só tem direito a receber a
referida Comissão quando ultrapassar o retorno cumulativo do
Parâmetro/ Índice de Referência (como definido no Anexo V)
acumulado desde o último Dia de Avaliação do último ano em que
a Comissão de Performance foi paga.

2.1 Retorno Diário da Classe de Acções (Daily Share Class Return)
Em cada Dia de Avaliação, o “Valor Patrimonial Líquido Ajustado” é
calculado relativamente a cada Classe de Acções de qualquer Sub-
Fundo ao qual se aplique uma Comissão de Performance. O Valor
Patrimonial Líquido Ajustado é o valor patrimonial líquido (que
inclui o acréscimo de todas as comissões e despesas, incluindo a
Comissão Anual de Gestão e Consultoria e as Despesas
Operacionais e Administrativas a serem suportadas pela Classe de
Acções relevante de acordo com a taxa prevista no “Anexo III –
Características dos Sub-Fundos” deste Prospecto), ajustado para
quaisquer distribuições de dividendos e quaisquer subscrições e
resgates recebidos nesse Dia de Avaliação, e qualquer Comissão de
Performance acumulada durante esse Dia de Avaliação.

O “Retorno Diário da Classe de Acções” é calculado em cada Dia de
Avaliação, como a diferença entre o valor patrimonial líquido
(ajustado pela adição de qualquer Comissão de Performance
acumulada) nesse dia e o Valor Patrimonial Líquido Ajustado no
Dia de Avaliação anterior, expresso como uma percentagem do
Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliação anterior
para essa Classe de Acções.

2.2 Retorno Diário do Parâmetro/ Índice de Referência (Daily
Benchmark Return)

O “Retorno Diário do Parâmetro / Índice de Referência” (“Daily
Benchmark Return”) é determinada, em cada Dia de Avaliação,
pela diferença percentual entre o parâmetro/ índice de referência
nesse Dia de Avaliação e o parâmetro de referência no Dia de
Avaliação anterior.

Para as Acções da Classe de Acções X, o Retorno Diário do
Parâmetro/ Índice de Referência é determinada em cada Dia de
Avaliação pela diferença percentual entre o parâmetro/ índice de
referência nesse Dia de Avaliação e o parâmetro/ índice de
referência no Dia de Avaliação anterior, acrescido de (0,75%
dividido por 365) multiplicado pelo número efectivo de dias de
calendário desde o último Dia de Avaliação.

2.3 Mecanismo de Claw-Back
Após um ano contabilístico em que não seja cobrada nenhuma
Comissão de Performance, nenhuma Comissão de Performance
acrescerá até que o Retorno Diário da Classe de acções acumulado
(desde o último Dia de Avaliação do último ano contabilístico em
que foi cobrada uma Comissão de Performance) exceda o Retorno
Diário do Parâmetro/ Índice de Referência acumulado (desde o
último Dia de Avaliação do último ano contabilístico no qual foi
cobrada Comissão de Performance).

Se não tiver sido cobrada nenhuma Comissão de Performance
desde a data de lançamento da Classe de Acções, nenhuma
Comissão de Performance acrescerá até ao momento em que o
Retorno Diário da Classe de Acções acumulado (desde o
lançamento dessa Classe de Acções) exceda o Retorno Diário do
Parâmetro / Índice de Referência acumulado desde o lançamento
da Classe de Acções em causa.

2.4 Excesso de Retorno (Excess Return)
Num Dia de Avaliação o “Excesso de Retorno” é dado pela
diferença entre o Retorno Diário da Classe de Acções e o Retorno
Diário do Parâmetro / Índice de Referência. Contudo, se, num Dia



de Avaliação, a diferença entre o Retorno Diário da Classe de
Acções e o Retorno Diário do Parâmetro / Índice de Referência
exceder a diferença entre o Retorno Diário da Classe de Acções
acumulado (desde o último dia de avaliação do último ano
contabilístico em que a Comissão de Performance foi cobrada) e o
Retorno Diário do Parâmetro / Índice de Referência acumulado
(desde o último dia de avaliação do último ano contabilístico em
que a Comissão de Performance foi cobrada), então o Excesso de
Retorno para aquele Dia de Avaliação será dado pela diferença
entre o Retorno Diário da Classe de Acções acumulado e o Retorno
Diário do Parâmetro / Índice de Referência acumulado. 

Adicionalmente, se num Dia de Avaliação a diferença entre o
Retorno Diário da Classe de Acções acumulado e o Retorno Diário
do Parâmetro / Índice de Referência acumulado for igual a zero ou
negativa, o Excesso de Retorno para esse Dia de Avaliação será
também igual a zero.

2.5 Montantes a acrescer à Comissão de Performance
(Performance Fee Accruals)
O “Montante Diário a acrescer à Comissão de Performance” (“Daily
Performance Fee Accrual”) é calculado em cada Dia de Avaliação e
corresponde à Taxa de Comissão de Performance (Performance
Fee Rate) multiplicada pelo Excesso de Retorno multiplicado pelo
Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliação anterior
para aquela Classe de Acções.

Sujeito ao disposto sobre o Mecanismo de Claw-Back em 2.3 supra,
caso, num Dia de Avaliação, o Retorno Diário da Classe de Acções
exceder o Retorno Diário do Parâmetro/Índice de Referência, o
acréscimo da Comissão de Performance será acrescido do
montante da Comissão de Performance Diária Acumulada.
Contudo, se num Dia de Avaliação o Retorno da Classe de Acções
Diárias não exceder o Retorno Diário do Parâmetro/Índice de
Referência, o montante a acrescer à Comissão de Performance
será reduzido pelo montante da Comissão de Performance Diária
Acumulada daquele Dia de Avaliação. A Comissão de Performance
nunca será reduzida abaixo de zero.

Nenhuma Comissão de Performance será acrescida até que o
Retorno Diário da Classe de Acções acumulado (desde o último Dia
de Avaliação do último ano contabilístico em que a Comissão de
Performance foi cobrada) exceda o Retorno Diário do
Parâmetro/Índice de Referência acumulado (desde o último Dia de
Avaliação do último ano contabilístico em que a Comissão de
Performance foi cobrada)

Adicionalmente se, em qualquer altura, durante o ano
contabilístico, o acréscimo da Comissão de Performance foi
reduzido para zero, nenhuma nova Comissão de Performance será
acumulada até que o Retorno Diário da Classe de Acções
acumulada (desde o último Dia de Avaliação do último ano
contabilístico em que a omissão de Performance foi cobrada)
exceda o Retorno Diário do Parâmetro/Índice de Referência
acumulado (desde o último Dia de Avaliação do último ano
contabilístico em que a Comissão de Performance foi cobrada). 

A Comissão de Performance que acresça em cada Dia de Avaliação
é reflectida no Valor Patrimonial Líquido por Acção na base do
qual subscrições e resgate possam ser aceites.

Exemplo

Dia Alteração – Alteração = Differença x Taxa da = Acréscimo +/- Acréscimo
no Valor no Parâmetro/ Comissão de diário cumulativo 

Patrimonial Índice de performance
Líquido (VPL) Referência

1 +1,0% – +0,5% = +0,5% X 10% = +0,050% + +0,050%

2 +0,5% – +0,75% = -0,25% X 10% = -0,025% – +0,025%

3 -1,25% – -1,5% = +0,25% X 10% = +0,025% + +0,050%

2.6 Efeitos dos Montantes a acrescer à Comissão de Performance
(Effect of Performance Fee Accruals

A Comissão de Performance é calculada em cada Dia de Avaliação,
mas acrescerá ao Valor Patrimonial Líquido por Acção do dia
subsequente (ou seja, no Dia Útil após o Dia de Avaliação
relevante). Consequentemente, durante períodos de volatilidade do
mercado, flutuações anormais poderão ocorrer no Valor
Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe para a qual é
cobrada uma Comissão de Performance. Estas flutuações poderão
ocorrer quando o impacto de uma Comissão de Performance
provoca uma redução no Valor Patrimonial Líquido por Acção
enquanto os rendimentos dos activos subjacentes aumentam.
Inversamente, o impacto de uma Comissão de Performance
negativa poderá causar com que o Valor Patrimonial Líquido por
Acção aumente, enquanto os activos subjacente diminuem. 

2.7 Cômputo das Comissões de Performance (Performance Fees)
As Comissões de Performance serão calculadas pelo Agente
Administrativo e auditadas anualmente pelos Auditores
independentes do Fundo. O Conselho de Administração poderá
fazer ajustes de acréscimos na medida em que entenda necessário
para assegurar que tal acréscimo representa adequada e
correctamente o encargo da Comissão de Performance que seja
eventualmente devido pelo Sub-Fundo ou pela Classe de Acções à
Sociedade Gestora. 

2.8 Pagamento anual de Comissões de Performance (Annual
Payment of Performance Fees)

A Comissão de Performance anual devida é igual à Comissão de
Performance acumulada até ao fecho do último Dia de Avaliação
do ano contabilístico do Fundo. Comissões de Performance devidas
à Sociedade Gestora num dado ano contabilístico não serão
reembolsáveis em anos contabilísticos futuros.

Em caso de liquidação ou fusão de um Sub-Fundo ao qual é
aplicável uma comissão de performance, esta será paga no último
Dia de Avaliação anterior à liquidação ou fusão.
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