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"Artigo um: 
 Existe entre os subscritores e todos aqueles que podem tornar-se detentores de 

acções, uma empresa na forma de uma "société anonyme" classificada como "société 
d'investissement à capital variable" sob o nome de (SCHRODER INTERNATIONAL 
SELECTION FUND) (a “Sociedade”). 

Artigo dois: 
 A Sociedade foi constituída por um período ilimitado. A Sociedade pode ser 

dissolvida por resolução dos accionistas adoptada na forma exigida para alteração destes 
Estatutos (os “Estatutos”). 

Artigo três: 
 O objectivo exclusivo da Sociedade é o de colocar os fundos disponíveis em títulos 

transferíveis e outros activos autorizados de qualquer espécie, com o fim de diversificar os 
riscos de investimento e proporcionar aos seus accionistas os resultados da gestão das suas 
carteiras. 

 A Sociedade pode tomar quaisquer medidas e efectuar qualquer operação que 
possa considerar útil para a realização e desenvolvimento do seu objectivo, dentro do 
permitido pela Parte I da lei de vinte de Dezembro de dois mil e dois, relacionada com 
organismos de investimento colectivo, conforme alteração (a “Lei”). 

Artigo quatro: 
 A sede social da Sociedade é estabelecida em Senningerberg, no Grão-Ducado do 

Luxemburgo. Subsidiárias, sucursais ou outros escritórios, plenamente adquiridos, podem 
ser estabelecidos quer no Luxemburgo quer no estrangeiro, por resolução do Conselho de 
Administração da Sociedade (o “Conselho”). Se e na medida permitida por lei, o Conselho 
pode decidir transferir a sede social da Sociedade para outro local no Grão-Ducado do 
Luxemburgo. 
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 No caso do Conselho determinar que ocorreram, ou estão eminentes, 
desenvolvimentos políticos, económicos, sociais ou militares extraordinários, que venham 
a interferir com as actividades normais da Sociedade na sua sede social, ou com a 
comunicação entre essa sede e pessoas no estrangeiro, a sede social poderá ser 
temporariamente transferida para o estrangeiro até à completa cessação destas 
circunstâncias anormais; essas medidas temporárias não terão validade sobre a 
nacionalidade da Sociedade, a qual, independentemente da transferência temporária da 
sua sede social, permanecerá uma corporação luxemburguesa. 

Artigo cinco: 
 O capital da Sociedade será representado por acções sem valor nominal e será, em 

qualquer altura, igual ao total dos activos líquidos da Sociedade, conforme definido no 
Artigo vinte e três. 

O capital mínimo da Sociedade será de um milhão duzentos e cinquenta mil Euros 
(1.250.000 EUR). 

 O Conselho está autorizado, sem limitação e em qualquer altura, a emitir acções 
integralmente liberadas, de conformidade com o Artigo vinte e quatro, ao valor líquido do 
activo (“Valor Líquido do Activo”) ou aos respectivos Valores Líquidos dos Activos por 
acção determinados em conformidade com o Artigo vinte e três, sem reservar para os 
accionistas existentes um direito preferencial à subscrição das acções a serem emitidas. O 
Conselho pode delegar em qualquer Director ou funcionário devidamente autorizado da 
Sociedade, ou em qualquer outra pessoa devidamente autorizada, o dever de aceitar 
subscrições e/ou entregar e receber pagamentos para essas novas acções, mantendo-se 
sempre dentro dos limites impostos pela Lei. 

 Essas acções podem, conforme determinação do Conselho, ser de classes diferentes 
e o produto da emissão de cada classe de acções será investido em conformidade com o 
Artigo três, em títulos ou outros activos correspondendo a áreas geográficas, sectores 
industriais ou zonas monetárias, ou a tipos específicos de títulos ou outros activos, ou com 
outras características específicas, conforme o Conselho possa periodicamente determinar 
em relação a cada classe de acções. 

 Dentro de cada classe de acções (tendo um política de investimento específica), 
podem ser criadas outras sub-classes tendo comissões de venda, resgate ou distribuição 
específicas (um "sistema de comissões de venda") e políticas específicas de distribuição de 
rendimento ou quaisquer outras características, conforme determinadas periodicamente 
pelo Conselho e conforme divulgadas nos documentos de oferta. Para a finalidade destes 
Estatutos, qualquer referência doravante a "classe de acções" significará também uma 
referência a “sub-classe de acções” excepto se o contexto o exigir diferentemente. 

 As diferentes classes de acções podem ser denominadas em moedas diferentes, a 
serem determinadas pelo Conselho, desde que para a finalidade de determinar o capital da 
Sociedade, os activos líquidos atribuíveis a cada classe sejam, se não forem expressos em 
Euros, convertidos em Euros e o capital será o total dos activos líquidos de todas as classes. 

A Assembleia Geral dos detentores de acções de uma classe, decidindo de 
conformidade com os requisitos de quórum e maioria referidos no Artigo trinta destes 
Estatutos, pode reduzir o capital da Sociedade através do cancelamento das acções dessa 
classe e devolvendo aos detentores de acções dessa classe o Valor Líquido do Activo das 
acções dessa classe, à data da distribuição. 

A Assembleia Geral dos detentores de acções de uma classe ou várias classes, pode 
ainda decidir atribuir os activos dessa classe ou classes de acções aos de outra classe de 
acções existente, e voltar a designar as acções da respectiva classe ou classes, como acções 
de outra classe (após um split ou consolidação, se necessário, e o pagamento do montante 
correspondente a qualquer benefício fraccionário aos accionistas ou a atribuição, se assim 
for resolvido, de direitos a benefícios fraccionários em conformidade com o Artigo seis dos 
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Estatutos). Essa Assembleia de Classes pode também resolver contribuir os activos e 
passivos atribuíveis a essa classe ou classes a outro empreendimento do Luxemburgo para 
investimento colectivo registado sob a Parte I da Lei (ou outro empreendimento para 
investimento collectivo como abaixo mencionado e dentro dos limites abaixo descritos), 
contra a emissão de acções desse outro empreendimento para investimento colectivo a 
serem distribuídas aos detentores de acções da respectiva classe ou classes. Essa 
Assembleia de Classes pode também resolver reorganizar uma classe de acções, através de 
uma divisão em duas ou mais classes, na Sociedade ou noutro empreendimento do 
Luxemburgo, para investimento colectivo registado sob a Parte I da Lei (ou outro 
empreendimento para investimento collectivo como abaixo mencionado e dentro dos 
limites abaixo descritos). 

Essa decisão será publicada (ou notificada, conforme o caso) pela Sociedade e essa 
publicação conterá informação relacionada com a nova classe ou o respectivo 
empreendimento para investimento colectivo. 

A publicação será feita em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 
Não haverá requisitos de quórum para a assembleia de classes que decida sobre a 
consolidação (ou reorganização) de diversas classes de acções dentro da Sociedade, e 
qualquer resolução sobre este assunto pode ser tomada por maioria simples. As resoluções 
a serem passadas por qualquer Assembleia de Classes, relacionadas com uma contribuição 
(ou reorganização) dos activos e dos passivos atribuíveis a qualquer classe ou classes a 
outro empreendimento do Luxemburgo para investimento colectivo registado sob a Parte I 
da Lei e incorporado como SICAV não estarão sujeitas a quaisquer requisitos de quórum e 
qualquer resolução sobre este assunto pode ser tomada por maioria simples. Uma fusão 
(ou reorganização) de uma classe de acções da Sociedade com a classe de um 
empreendimento para investimento colectivo com sede no Luxemburgo ou numa 
Associação Económica Europeia oferecendo uma protecção equivalente à oferecida aos 
accionistas na Sociedade não estará sujeita a quaisquer requisitos de quórum e qualquer 
resolução sobre este assunto pode ser tomada por simples maioria sujeita a aprovação 
regulatória. Uma fusão (ou reorganização) de uma classe da Sociedade com outro um 
empreendimento para investimento colectivo sediado no Luzemburgo ou no estrangeiro, 
que não ofereça uma protecção equivalente exigirá o consentimento unânime dos 
detentores de todas as acções da respectiva classe por liquidar, ou alternativamente essa 
contribuição só se tornará vinculativa para os accionistas da respectiva classe ou classes 
que tenham expressamente concordado com a contribuição, na medida que essa operação 
seja permitida pelas leis e regulamentos aplicáveis e sujeita a aprovação regulatória. 

O Conselho pode, sujeito a aprovação regulatória, decidir proceder ao resgate 
obrigatório de uma classe de acções, à sua liquidação, reorganização ou à sua contribuição 
para outra classe de acções da Sociedade, se o Valor Líquido do Activo das acções dessa 
classe for inferior ao montante de Euro 50 milhões ou ao seu equivalente noutra moeda, ou 
a outro montante que possa ser determinado pelo Conselho eventualmente o nível mínimo 
para os activos dessa classe a ser operado de uma forma economicamente eficiente e 
conforme divulgado no documento de oferta da Sociedade, ou se qualquer situação 
económica ou política constituir, por esse motivo, uma razão suficiente para esse resgate, 
ou se exigido no interesse dos accionistas da respectiva classe. 

A decisão do resgate, liquidação ou da contribuição obrigatórios para outra classe 
de acções será publicada (ou notificada, conforme o caso) pela Sociedade de acordo com as 
leis e regulamentos aplicáveis. Excepto se o Conselho decidir em contrário, no interesse de, 
ou para manter um tratamento igual entre, os accionistas, os accionistas da classe em 
questão podem continuar a solicitar o resgate ou conversão das suas acções, sujeito a 
comissões, conforme estipulado no prospecto da Sociedade. 
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O Conselho pode também, sob as mesmas circunstâncias conforme acima 
estipulado, e sujeito a aprovação regulatória, decidir fechar uma classe de acções por 
contribuição para outro empreendimento de investimento colectivo registado sob a Parte I 
da Lei. Essa decisão será publicada da mesma forma como acima descrito, e a publicação 
conterá informação relacionada com o outro empreendimento de investimento colectivo. 
No caso de contribuição para outro empreendimento de investimento colectivo do tipo de 
fundo mútuo, a fusão será vinculativa apenas para os accionistas da respectiva classe que 
concordem expressamente com a fusão. 

O Conselho pode também, sob as mesmas circunstâncias acima mencionadas e 
sujeito a aprovação regulatória, decidir a reorganização de uma classe de acções, por meio 
de uma divisão em duas ou mais classes na Sociedade ou noutro empreendimento de 
investimento colectivo registado sob a Parte I da Lei. Essa decisão será publicada da 
mesma forma como acima descrito, e a publicação conterá informação relacionada com as 
duas ou mais novas classes.  

 Os activos que não puderem ser distribuídos aos seus beneficiários no fecho da 
liquidação da classe, serão depositados junto do depositário da Sociedade durante um 
período de seis meses após o fecho da liquidação. Após esse período de tempo, os activos 
serão depositados na Caisse de Consignation em nome dos seus beneficiários.  

Artigo seis: 
O Conselho pode decidir emitir acções na forma de acções registadas ou ao 

portador. No caso de acções ao portador, a Sociedade pode ter em consideração o portador 
e, no caso de acções registadas, a Sociedade terá em consideração a pessoa em cujo nome 
são registadas as acções no Registo de Accionistas da Sociedade (o “Registo de 
Accionistas”), como proprietário integral das acções. À Sociedade assiste o direito de 
considerar que não existe qualquer direito, interesse ou reclamação de qualquer outra 
pessoa em ou sobre essas acções, desde que o anteriormente referido não prive essa pessoa 
do direito, que possa vir a ter, de pedir uma alteração no registo das suas acções.  Para 
evitar quaisquer dúvidas, a Sociedade não emitira novas acções ao portador. Com respeito 
às acções ao portador, os certificados, se emitidos, serão nas denominações que o Conselho 
decidir. Se um accionista de acções ao portador solicitar a troca dos seus certificados por 
certificados noutras denominações ou a conversão em acções registadas, não lhe serão 
debitados quaisquer custos. No caso de acções registadas, um accionista receberá uma 
confirmação da sua participação, excepto se preferir receber, em seu lugar, um certificado 
de acções. Se um accionista registado desejar que seja emitido mais do que um certificado 
de acções para as suas acções, poder-lhe-á ser debitado o custo habitual. Não pode ser 
debitada qualquer comissão sobre a emissão de um certificado para o balanço de uma 
participação a seguir a uma transferência, resgate ou conversão de acções. Os certificados 
de acções serão assinados por dois Directores e por um funcionário devidamente 
autorizado pelo Conselho, para essa finalidade. As assinaturas dos Directores podem ser 
por mão própria ou impressas, ou por facsimile. A assinatura do funcionário autorizado 
deverá ser por mão própria. A Sociedade pode emitir, certificados de acções temporários, 
de uma maneira determinada ocasionalmente pelo Conselho. 

 As acções serão emitidas apenas na aceitação da subscrição e sujeitas ao pagamento 
do preço, conforme estipulado no Artigo vinte e quatro. O subscritor obterá, sem demora 
indevida, a entrega dos certificados de acções definitivos ou, sujeita conforme 
anteriormente mencionado, uma confirmação da sua participação. 

Os pagamentos dos dividendos serão feitos aos accionistas, em relação às acções 
registadas, por transferência bancária ou por cheque enviado para as suas moradas 
mandatadas no Registo de Accionistas, ou para outra morada enviada para o Conselho por 
escrito e, em relação às acções ao portador, da forma determinada ocasionalmente pelo 
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Conselho de acordo com a lei do Luxemburgo ou pela apresentação dos respectivos cupões 
de dividendo ao agente ou agentes nomeado(s) pela Sociedade para essa finalidade. 

 Um dividendo declarado mas não reclamado sobre uma acção, num período de 
cinco anos a partir do aviso do seu pagamento, não poderá ser posteriormente reclamado 
pelo detentor dessa acção e será confiscado e reverterá para a Sociedade. Não será pago 
qualquer juro ou declarados dividendos, pendentes da sua cobrança.  

 Todas as acções emitidas da Sociedade, que não sejam acções ao portador, serão 
registadas no Registo de Accionistas, que será guardado pela Sociedade ou por uma ou 
mais pessoas designadas pela Sociedade, e esse Registo de Accionistas conterá o nome de 
cada detentor de acções registadas, a sua morada ou domicílio preferido, conforme 
notificado à Sociedade, e o número e classe de acções por si detidas. Todas as transferências 
de acções, que não sejam acções ao portador, serão registadas no Registo de Accionistas, na 
data de pagamento da comissão habitual, como terá sido aprovado pelo Conselho para 
registar qualquer outro documento relacionado ou afectando o título a qualquer acção. 

 As acções, quando totalmente pagas, ficarão isentas de qualquer encargo a favor da 
Sociedade. 

 A transferência de acções ao portador será efectuada pela entrega dos respectivos 
certificados de acções ao portador. A transferência de acções registadas será efectuada por 
inscrição da transferência a ser realizada pela Sociedade na entrega do certificado ou 
certificados, se os houver, representando essas acções, à Sociedade juntamente com outros 
instrumentos de transferência satisfatórios para a Sociedade. 

 Todos os accionistas registados devem fornecer uma morada à Sociedade, para a 
qual possam ser enviados todos os avisos e notificações da Sociedade. Essa morada será 
introduzida no Registo de Accionistas. No caso de detentores de acções conjuntos, só será 
introduzida uma morada e quaisquer avisos serão enviados apenas para essa morada. No 
caso do accionista não fornecer uma morada, ou caso os avisos e notificações sejam 
devolvidos como não entregues nessa morada, a Sociedade pode permitir um aviso para 
este efeito a ser introduzido no Registo de Accionistas e a morada do accionista será 
considerada como sendo a da sede social da Sociedade, ou qualquer outra morada que seja 
ocasionalmente introduzida pela Sociedade, até que seja fornecida à Sociedade uma outra 
morada por esse accionista. O accionista pode, em qualquer altura, alterar a sua morada 
existente no Registo de Accionistas através de uma notificação por escrito para a sede social 
da Sociedade, ou para outra morada conforme seja ocasionalmente determinado pela 
Sociedade. 

Se o pagamento feito por qualquer subscritor resultar na emissão de uma fracção de 
acção, essa fracção será registada no Registo de Accionistas. Não terá direito de voto mas, 
dentro do limite determinado pela Sociedade, terá direito a uma fracção correspondente do 
dividendo ou outras distribuições. No caso de acções ao portador, apenas serão emitidos 
certificados que comprovem acções indivisas. 

A Sociedade só reconhecerá um detentor em relação a uma acção da Sociedade. No 
caso de uma propriedade conjunta, a Sociedade pode suspender o exercício de qualquer 
direito derivado da respectiva acção ou acções, até que tenha sido designada uma pessoa 
para representar os co-proprietários, face à Sociedade. 

No caso de co-accionistas, a Sociedade reserva-se o direito de pagar qualquer 
produto de resgate, distribuições ou outros pagamentos somente ao detentor registado em 
primeiro lugar, a qual possa ser considerado pela Sociedade como o representante de todos 
os co-accionistas, ou a todos os co-accionistas em conjunto, segundo o seu critério. 

Artigo sete: 
 Se qualquer accionista puder provar, de uma forma satisfatória para a Sociedade, 

que o seu certificado de acções se extraviou, foi mutilado ou destruído, então, a seu pedido, 
pode ser emitido um certificado de acções duplicado sob condições e garantias, incluindo 
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uma fiança fornecida por uma companhia de seguros mas sem restrição à mesma, 
conforme a Sociedade determine. Na emissão do novo certificado de acções, no qual será 
registado que é um duplicado, o certificado de acções original no lugar do qual o novo foi 
emitido, será anulado. 

A Sociedade pode, na escolha, debitar o accionista pelos custos de um duplicado ou 
de um novo certificado de acções, e por todas as despesas razoáveis suportadas pela 
Sociedade e relacionadas com a emissão e registo dos mesmos, ou relacionadas com a 
anulação do certificado de acções original. 

Artigo oito: 
 O Conselho terá poderes para impor restrições (outras para além de quaisquer 

restrições sobre transferência de acções) conforme considere necessário, com a finalidade 
de assegurar que nenhuma acção da Sociedade seja adquirida ou detida por (a) qualquer 
pessoa que se encontre em violação da lei ou de exigências de qualquer país ou autoridade 
governamental de (b) qualquer pessoa em circunstâncias que, na opinião do Conselho 
tenham como resultado a Sociedade incorrer em qualquer obrigação fiscal ou sofrer 
qualquer desvantagem pecuniária, em que a Sociedade não teria por outra forma incorrido 
ou sofrido. 

De uma forma mais específica, a Sociedade pode restringir ou impedir a 
propriedade de acções da Sociedade por qualquer pessoa, firma ou empresa, e sem 
limitação, por qualquer "Cidadão dos EUA", conforme adiante definido. 

Com essa finalidade a Sociedade pode: 
a) declinar emitir qualquer acção ou registar qualquer transferência de qualquer 

acção, quando parecer que esse registo resultaria ou poderia resultar em que essa acção 
fosse directa ou usufrutuariamente detida por uma pessoa, que estivesse impedida de 
deter acções da Sociedade, 

b) em qualquer altura exigir a qualquer pessoa, cujo nome esteja registado no 
Registo de Accionistas, para fornecer qualquer informação, apoiada por depoimento, que 
possa considerar necessária com a finalidade de determinar se ou não a propriedade 
usufrutuária dessa acção do accionista permanece ou permanecerá numa pessoa que esteja 
impedida de deter acções da Sociedade, e 

c) quando a Sociedade suspeitar de que qualquer pessoa, que esteja impedida de 
deter acções ou uma certa proporção de acções da Sociedade, sozinha ou em conjunto com 
outra pessoa, é proprietário usufrutuário de acções, resgatar de forma obrigatória desse 
accionista a totalidade ou parte das acções por ele detidas, da seguinte forma: 

1) A Sociedade notificará através de aviso (doravante chamado "aviso de resgate") o 
accionista detentor dessas acções ou que apareça no Registo de Accionistas como o 
proprietário das acções a serem resgatadas, especificando as acções a serem resgatadas 
como acima mencionado, o preço a ser pago por essas acções, e o local no qual o respectivo 
preço de resgate da acção será pago. Esse aviso pode ser notificado ao accionista enviando 
o mesmo num envelope registado com franquia paga e endereçado ao accionista para a sua 
última morada conhecida ou que apareça nos livros da Sociedade. O mencionado 
accionista será, por conseguinte, imediatamente obrigado a entregar à Sociedade o 
certificado ou certificados de acções (se emitidos) representando as acções especificadas no 
aviso de resgate. Imediatamente após o fecho do negócio na data especificada no aviso de 
resgate, esse accionista deixará de o ser e as acções anteriormente detidas ou possuídas por 
esse accionista serão canceladas; 

2) O preço ao qual as acções especificadas no aviso de resgate serão resgatadas (aqui 
chamado de "preço de resgate") será um montante igual ao Valor Líquido do Activo por 
acção das acções da Sociedade da respectiva classe, determinado em conformidade com o 
Artigo vinte e três; 
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3) O pagamento do preço de resgate será efectuado ao accionista que apareça como 
seu proprietário na moeda de denominação para a respectiva classe de acções, e será 
depositado pela Sociedade num banco do Luxemburgo ou noutro local (conforme 
especificado no aviso de resgate) para pagamento a essa pessoa mas apenas, se o 
certificado de acções tiver sido emitido, após restituição do certificado ou certificados de 
acções representando as acções especificadas no aviso. No depósito do preço, conforme 
acima mencionado, nenhuma pessoa interessada nas acções especificadas no aviso de 
resgate terá qualquer outro interesse nessas acções ou em qualquer delas, ou qualquer 
reclamação contra a Sociedade ou seus activos relacionada com as mesmas, excepto o 
direito do accionista de aparecer como o seu proprietário para receber o preço depositado 
(sem juro) do banco, como acima mencionado. 

4) O exercício pela Sociedade dos poderes conferidos por este Artigo não serão 
questionados nem invalidados em qualquer caso, com base em haver provas insuficientes 
da propriedade das acções por qualquer pessoa, ou de que a verdadeira propriedade de 
quaisquer acções era diferente do que parecia à Sociedade à data de qualquer aviso de 
resgate, desde que nesse caso os mencionados poderes tenham sido exercidos pela 
Sociedade de boa fé; e 

d) declina aceitar o voto de qualquer pessoa que esteja impedida de deter acções na 
Sociedade em qualquer Assembleia de Accionistas da Sociedade. 

Sempre que usado nestes Estatutos, o termo "Cidadão dos EUA" terá o mesmo 
significado que no Regulamento S, incluindo as respectivas alterações, da United States 
Securities Act of 1933 (Lei de Títulos dos Estados Unidos de 1933), conforme alteração (a 
“Lei de 1933”) ou como em qualquer outro regulamento ou lei que entre em vigor nos 
Estados Unidos da América e o qual, no futuro, substitua o Regulamento S da Lei de 1933. 
O Conselho definirá a palavra “Cidadão dos EUA” na base destas disposições e divulgará 
esta definição nos documentos de oferta da Sociedade.  

O Conselho pode, ocasionalmente, alterar ou clarificar o significado acima 
mencionado. 

Além do anteriormente mencionado, o Conselho pode limitar a emissão e 
transferência de acções de uma classe para investidores institucionais dentro do significado 
do Artigo 129 da Lei (“Investidor(es) Institucional”). O Conselho pode, segundo o seu 
critério, adiar a aceitação de qualquer pedido de subscrição para acções de uma classe 
reservada a Investidores Institucionais até a Sociedade receber provas suficientes de que o 
requerente se qualifica como Investidor Institucional. Se, em qualquer altura, parecer que o 
detentor de acções de uma classe reservada a Investidores Institucionais não é um 
Investidor Institucional, o Conselho converterá as respectivas acções em acções de uma 
classe que não esteja restrita a Investidores Institucionais (desde que exista uma classe com 
características semelhantes) e a qual seja essencialmente idêntica à classe restrita em termos 
do seu objectivo de investimento (mas, para evitar quaisquer dúvidas, não necessariamente 
em termos de comissões e despesas pagáveis por essa classe), salvo se essa participação for 
o resultado de um erro da Sociedade ou dos seus agentes, ou resgatar de forma obrigatória 
as respectivas acções em conformidade com as disposições anteriormente estabelecidas 
neste Artigo. O Conselho recusará efectuar qualquer transferência de acções e, 
consequentemente, recusará que qualquer transferência de acções seja registada no Registo 
de Accionistas em circunstâncias onde essa transferência resulte numa situação em que as 
acções de uma classe restrita a Investidores Institucionais sejam detidas, por motivo dessa 
transferência, por uma pessoa não qualificada como Investidor Institucional. 

Para além de qualquer responsabilidade ao abrigo da lei aplicável, cada accionista 
que não se qualifique como Investidor Institucional, e detenha acções de uma classe restrita 
a Investidores Institucionais, ressarcirá e indemnizará a Sociedade, o Conselho, os outros 
accionistas da respectiva classe e os agentes da Sociedade por quaisquer danos, perdas e 
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despesas resultantes ou relacionados com as circunstâncias de participação em que o 
respectivo accionista tenha fornecido documentação enganadora ou falsa ou tenha feito 
representações enganadoras ou falsas, para estabelecer injustificadamente o seu estado 
como um Investidor Institucional ou se tenha esquecido de notificar a Sociedade da perda 
do seu estado. 

Artigo nove: 
Qualquer Assembleia de Accionistas da Sociedade regularmente constituída 

representará todo o conjunto de accionistas da Sociedade. As suas resoluções serão 
vinculativas para todos os accionistas da Sociedade independentemente da classe de acções 
que detenham. Possuirá os poderes mais abrangentes para regular, efectuar ou ratificar 
actos relacionados com as operações da Sociedade. 

Artigo dez: 
A Assembleia Geral anual dos accionistas será realizada, em conformidade com a 

lei do Luxemburgo, no Luxemburgo, na sede social da Sociedade, ou noutro local no 
Luxemburgo especificado na convocatória da assembleia, na última Terça-Feira do mês de 
Maio às 11.00 hrs. Se esse dia não for um dia útil no Luxemburgo, a Assembleia Geral 
Anual será realizada no dia útil seguinte. A Assembleia Geral anual pode ser realizada no 
estrangeiro se, segundo o julgamento final e absoluto do Conselho, circunstâncias 
excepcionais assim o exigirem. 

Outras assembleias de accionistas ou de detentores de acções de qualquer classe 
específica podem ser realizadas nos locais e horas a serem especificados nas respectivas 
convocatórias de assembleia. 

Artigo onze: 
O quórum e os períodos de convocatória exigidos por lei, regem a conduta das 

assembleias de accionistas da Sociedade, excepto indicação em contrário. 
Cada acção, seja de que classe for, e independentemente do Valor Líquido do 

Activo por acção dentro da classe, tem direito a um voto, sujeito às limitações impostas por 
estes Estatutos. Um accionista pode actuar em qualquer assembleia de accionistas 
nomeando outra pessoa como seu substituto, por escrito ou por mensagem de telefax ou 
qualquer outro meio electrónico capaz de comprovar esse substituto. Esse substituto será 
considerado válido, desde que não seja revogado, para nova convocação da qualquer 
assembleia de accionistas. 

Excepto indicação em contrário exigida por lei ou indicada nestes Estatutos, as 
resoluções de uma assembleia de accionistas devidamente convocada serão passadas por 
maioria simples dos votos. Os votos não incluirão votos ligados a acções em relação às 
quais os accionistas não tomaram parte na votação ou se abstiveram ou apresentaram um 
voto em branco ou inválido. Uma corporação pode legalizar um substituto pela mão de um 
funcionário devidamente autorizado. 

O Conselho pode determinar todas as outras condições que devem ser preenchidas 
pelos accionistas para que participem em qualquer assembleia de accionistas. 

Artigo doze: 
Os accionistas reunir-se-ão por convocatória do Conselho em conformidade com a 

convocatória que estabelece a agenda e enviada em conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis para a morada do accionista existente no Registo de Accionistas. 

Se, e na medida exigida pela lei do Luxemburgo, a convocatória será, além disso, 
publicada no Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, nos jornais do 
Luxemburgo e noutros jornais que o Conselho venha a decidir. 

Artigo treze: 
A Sociedade será gerida por um conselho composto por, pelo menos, três membros; 

os membros do Conselho não têm de ser accionistas da Sociedade. 
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Uma maioria do Conselho compreenderá sempre uma maioria de pessoas não 
residentes para fins fiscais no Reino Unido. 

Os Directores serão eleitos pelos accionistas nas suas Assembleias Gerais para um 
período que termina na assembleia geral anual seguinte e, até os seus sucessores serem 
eleitos e se qualificarem, desde que, contudo, um Director possa ser demitido com ou sem 
causa e/ou substituído em qualquer altura por resolução adoptada pelos accionistas. 

No caso de uma vaga no cargo de Director por motivo de morte, reforma ou outra 
razão, os restantes Directores podem eleger, por voto por maioria, um Director para 
preencher essa vaga até à próxima assembleia geral de accionistas. 

Artigo catorze: 
O Conselho escolherá de entre os seus membros um presidente, e pode escolher de 

entre os seus membros um ou mais vice-presidentes. Escolherá também um secretário, que 
não precisa de ser um Director, o qual será responsável pelas actas das reuniões do 
Conselho e assembleias de accionistas. O Conselho reunirá por convocação de quaisquer 
dois Directores, no local indicado na convocatória da reunião, mas de forma que nenhuma 
reunião se realize no Reino Unido. 

O presidente presidirá a todas as assembleias de accionistas e reuniões do Conselho 
mas, na sua ausência, os accionistas ou o Conselho podem nomear qualquer pessoa como 
presidente pro tempore.Será enviada a todos os Directores uma convocatória por escrito 
para qualquer reunião do Conselho com, pelo menos, 24 horas de antecedência da hora 
marcada para essa reunião, excepto em circunstâncias de emergência, em cujo caso a 
natureza das circunstâncias será indicada na convocatória da reunião. Esta convocatória 
poderá ser dispensada por consentimento por escrito ou por mensagem de telefax ou 
qualquer outro meio electrónico capaz de comprovar a renúncia de cada Director. Não será 
necessária uma convocatória em separado para as reuniões individuais realizadas a horas e 
em locais indicados num programa previamente adoptado por resolução do Conselho. 

Qualquer Director pode actuar em qualquer reunião do Conselho nomeando por 
escrito ou por mensagem de telefax ou qualquer meio electrónico capaz de comprovar essa 
nomeação, outro Director como seu substituto. Um Director pode representar um ou mais 
Directores. Os Directores podem também votar por escrito ou por mensagem de telefax ou 
qualquer outro meio electrónico capaz de comprovar esse voto. 

Os Directores apenas podem actuar em reuniões do Conselho devidamente 
convocadas. Os Directores não podem vincular a Sociedade pelos seus actos individuais, 
excepto conforme especificamente permitido por resolução do Conselho. 

O Conselho só pode deliberar ou actuar validamente se estiverem, pelo menos, dois 
Directores presentes ou representados por outro Director como substituto numa reunião 
do Conselho, e somente se a maioria dos Directores presentes ou representados forem 
pessoas não residentes no Reino Unido. Para o cálculo de quórum e maioria, os Directores 
que participem no Conselho por vídeo-conferência ou por meios de telecomunicação que 
permitam a sua identificação, podem ser considerados presentes. Esses meios terão de 
satisfazer as características técnicas que aasegurem uma participação eficaz na reunião do 
Conselho cujas deliberações devem estar online sem interrupção. Essa reunião do 
Conselho efectuada à distância através desses meios de comunicação será considerada 
como tendo sido realizada na sede social da Sociedade. As decisões serão tomadas por uma 
maioria dos votos dos Directores presentes ou representados nessa reunião. No caso de, em 
qualquer reunião, o número de votos a favor e contra uma resolução ser igual, o presidente 
da reunião terá o voto de desempate. 

As resoluções do Conselho podem também ser passadas na forma de uma 
resolução por consentimento, em termos idênticos na forma de um ou vários documentos 
por escrito assinados por todos os Directores e circuladas no original ou por mensagem de 
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telefax ou outro meio electrónico. A sua totalidade constituirá as actas que testemunham a 
resolução.  

O Conselho pode nomear, ocasionalmente, responsáveis da Sociedade, incluindo 
um director geral, um secretário, e directores gerais adjuntos, secretários adjuntos ou 
outros funcionários considerados necessários para as operações e gestão da Sociedade. 
Qualquer dessas nomeações pode ser revogada, em qualquer altura, pelo Conselho. Os 
responsáveis não precisam de ser Directores ou accionistas da Sociedade. Os responsáveis 
nomeados, excepto estipulação em contrário nestes Estatutos, terão os poderes e deveres 
que lhe são dados pelo Conselho. 

O Conselho pode delegar os seus poderes para dirigir a gestão e os assuntos diários 
da Sociedade e os seus poderes para realizar actos para o progresso da política e objectivo 
da empresa, em pessoas físicas ou entidades empresariais que não precisam de ser 
membros do Conselho. O Conselho pode também delegar qualquer dos seus poderes, 
autoridade e critérios a qualquer comissão, formada por pessoa ou pessoas (quer sejam 
membros ou não do Conselho) conforme julgar conveniente, desde que a maioria dos 
membros da comissão sejam Directores, e que nenhuma reunião da comissão possa tomar 
decisões com o objectivo de exercer qualquer dos seus poderes, autoridades ou critérios, 
excepto se a maioria dos presentes forem Directores da Sociedade, e desde que ainda não 
possam ser feitas delegações a uma comissão do Conselho, cuja maioria seja formada por 
Directores que sejam residentes no Reino Unido. Nenhuma reunião de qualquer comissão 
do Conselho poderá ser realizada no Reino Unido e nenhuma dessas reuniões será válida 
se a maioria dos Directores presentes ou representados nessa reunião forem pessoas 
residentes no Reino Unido. 

Artigo quinze: 
As actas de qualquer reunião do Conselho serão assinadas pelo presidente pro 

tempore que preside a essa reunião. 
As cópias ou extractos dessas actas que podem ser apresentados em processos 

jurídicos ou outros, serão assinados por esse presidente, ou pelo secretário, ou por dois 
Directores. 

Artigo dezasseis: 
O Conselho terá, com base no princípio de diversificação dos riscos, poderes para 

determinar a política empresarial e de investimento e o curso de conduta da gestão e dos 
negócios da Sociedade. 

O Conselho determinará também quaisquer restrições que, ocasionalmente, serão 
aplicadas aos investimentos da Sociedade, em conformidade com a Parte I da Lei incluindo, 
sem limitação, restrições relacionadas com: 

a) os empréstimos da Sociedade e caução dos seus activos; 
b) a percentagem máxima dos seus activos que possa investir em qualquer forma ou 

classe de título e a percentagem máxima de qualquer forma ou classe de título que possa 
adquirir; 

O Conselho pode decidir que os investimentos da Sociedade sejam realizados (i) em 
títulos transferíveis e instrumentos de mercado monetário admitidos ou negociados num 
mercado regulamentado conforme definido pela Lei, (ii) em títulos transferíveis e 
instrumentos de mercado monetário negociados noutro mercado em qualquer Estado 
Membro da União Europeia, que seja regulamentado, opere regularmente e seja 
reconhecido e esteja aberto ao público, (iii) em títulos transferíveis e instrumentos de 
mercado monetário admitidos à cotação oficial numa bolsa de valores, em qualquer outro 
país na Europa, Ásia, Oceania, nos continentes americanos e África, ou negociados noutro 
mercado regulamentado de países mencionados no artigo abaixo (iv), desde que esse 
mercado opere regularmente, seja regulamentado e reconhecido e esteja aberto ao público, 
(v) em títulos transferíveis e instrumentos de mercado monetário recentemente emitidos, 
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conforme os termos da emissão, contanto que essa aplicação seja realizada para admissão a 
uma cotação oficial em qualquer das bolsas de valores ou outros mercados regulamentados 
anteriormente mencionados e, desde que essa cotação esteja garantida no prazo de um ano 
da emissão, assim como (vi) em quaisquer outros títulos transferíveis, instrumentos ou 
outros activos dentro das restrições, conforme estabelecido pelo Conselho em 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e divulgado nos documentos de oferta 
da Sociedade. 

O Conselho pode decidir investir, dentro do princípio de diversificação de risco, até 
cem por cento dos activos líquidos da Sociedade em diferentes títulos transferíveis e 
instrumentos de mercado monetário emitidos ou garantidos por qualquer Estado Membro 
da União Europeia, autoridades locais, um Estado não membro da União Europeia, 
conforme aceitável pela autoridade supervisora e divulgado nos documentos de oferta da 
Sociedade ou órgãos internacionais públicos, dos quais um ou mais desses Estados 
Membros são membros, desde que, no caso em que a Sociedade decida utilizar esta 
disposição, detenha títulos de, pelo menos, seis emissões diferentes e que o valor dos 
títulos de uma dessas emissões não represente mais do que trinta por cento do total dos 
activos líquidos da Sociedade. 

A Sociedade não investirá mais do que 10% dos activos líquidos de qualquer das 
suas classes de acções em unidades ou acções de empreendimentos para investimento 
colectivo, conforme definido na Lei. 

O Conselho pode decidir que os investimentos da Sociedade sejam feitos em 
instrumentos financeiros derivados, incluindo instrumentos monetários equivalentes, 
negociados num mercado regulamentado conforme mencionado na Lei e/ ou 
instrumentos financeiros derivados negociados em mercado de balcão, desde que, entre 
outros, os subjacentes sejam instrumentos abrangidos pelo Artigo 41 (1) da Lei, índices 
financeiros, taxas de juro, taxas de câmbio estrangeiras ou divisas estrangeiras, nos quais a 
Sociedade pode investir de acordo com os seus objectivos de investimento, conforme 
divulgado nos documentos de oferta da Sociedade. 

O Conselho pode decidir que os investimentos da Sociedade sejam feitos de forma a 
replicar índices de acções e/ou índices de títulos de dívida até onde for permitido pela Lei, 
desde que o respectivo índice seja reconhecido como tendo uma composição 
suficientemente diversificada, seja um índice de referência adequado e seja publicado de 
uma forma apropriada. 

Uma pessoa "relacionada" não pode adquirir, vender ou emprestar títulos 
(excluindo as acções da Sociedade) como capital, conceder ou receber empréstimos, para 
ou da Sociedade para a sua própria conta, a não ser que a transacção seja realizada dentro 
das restrições estipuladas nestes Estatutos, ou outros regulamentos adoptados pela 
Sociedade, e quer (i) no caso de títulos, o preço é determinado pelas actuais cotações 
publicamente disponíveis de mercados de títulos internacionalmente reconhecidos ou por 
acordo prévio determinado eventualmente pelo Conselho, ou (ii) no caso de empréstimos, 
as taxas de juro sejam competitivas tendo em atenção aquelas prevalecentes 
periodicamente em mercados monetários internacionalmente reconhecidos. Para esta 
finalidade, uma "pessoa relacionada" significa qualquer gestor de investimento, qualquer 
consultor de investimento, qualquer depositário, qualquer agente domiciliário, qualquer 
agente colocador e qualquer responsável pelo registo e quaisquer agentes autorizados e 
qualquer dos seus directores, responsáveis ou empregados ou qualquer dos seus principais 
accionistas (significando um accionista que, tanto quanto é do conhecimento do Conselho 
detém em seu nome ou em qualquer outro nome, incluindo o nome de um representante, 
mais de 10 por cento do total de acções emitidas e em circulação ou de acções dessa 
empresa). 
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O Conselho pode investir e gerir a totalidade ou qualquer parte de pools de activos 
estabelecidos para duas ou mais classes de acções numa base conjunta, conforme descrito 
no Artigo vinte e cinco, quando for apropriado fazê-lo em relação aos seus respectivos 
sectores de investimento. 

A fim de reduzir os encargos operacionais e administrativos da Sociedade, 
permitindo ao mesmo tempo uma maior diversificação dos investimentos, o Conselho 
pode resolver que a totalidade ou parte dos activos da Sociedade sejam co-geridos com os 
activos de outros empreendimentos de investimento colectivo do Luxemburgo. 

Os investimentos da Sociedade podem ser feitos quer directa ou indirectamente 
através de subsidiárias plenamente adquiridas incorporadas em qualquer jurisdição 
adequada e realizando actividades de gestão exclusivamente para a Sociedade, 
principalmente mas não unicamente, com a finalidade de uma maior eficácia tributária. 
Quando os investimentos da Sociedade são feitos na capital de empresas subsidiárias que, 
exclusivamente em seu nome realizam apenas o negócio de gestão, aconselhamento ou 
marketing no país onde a subsidiária está localizada, em relação ao resgate de unidades a 
pedido dos titulares de unidades de participação, os parágrafos (1) e (2) do Artigo 48 da Lei 
não são aplicados. Qualquer referência nestes Estatutos a "investimentos" e "activos" 
significarão, conforme apropriado, quer investimentos feitos e activos detidos 
directamente em usufruto, quer investimentos feitos e activos detidos indirectamente em 
usufruto através das acima mencionadas subsidiárias. 

Artigo dezassete: 
Não será efectuado nem invalidado qualquer contrato ou outra transacção entre a 

Sociedade e qualquer outra empresa pelo facto de um ou mais Directores ou responsáveis 
da Sociedade estarem interessados, ou serem directores, associados, responsáveis ou 
empregados dessa outra empresa ou firma. Qualquer Director ou responsável da 
Sociedade que desempenhe o cargo de director, responsável ou empregado de qualquer 
empresa ou firma com a qual a Sociedade faça contrato ou, por outra forma, entre em 
negócio será, por razão dessa ligação e/ou relacionamento com essa outra empresa ou 
firma, impedido de considerar e votar ou actuar sobre quaisquer assuntos relacionados 
com esse contrato ou negócio. 

No caso de qualquer Director ou responsável da Sociedade ter qualquer interesse 
pessoal em qualquer transacção da Sociedade, esse Director ou responsável informará o 
Conselho sobre esse interesse pessoal e não considerará nem votará sobre essa transacção, e 
essa transacção, e o interesse desse Director ou responsável, serão comunicados na 
próxima assembleia de accionistas. Este parágrafo não se aplicará quando a decisão do 
Conselho se relacionar com operações correntes celebradas sob condições normais. 

O termo "interesse pessoal", conforme utilizado na frase anterior, não incluirá 
qualquer relacionamento nem interesse em qualquer assunto, posição ou transacção que 
envolva a Sociedade ou qualquer sua subsidiária, ou outra empresa ou entidade como 
possa, eventualmente, ser determinado segundo o critério do Conselho. 

Artigo dezoito: 
A Sociedade pode indemnizar qualquer Director ou responsável, e seus herdeiros, 

executores e administradores, por despesas razoáveis incorridas por aqueles e relacionadas 
com qualquer acção, acção judicial ou processo jurídico em que seja constituído parte pelo 
motivo de ser ou ter sido Director ou responsável da empresa ou, a seu pedido, de 
qualquer outra corporação da qual a Sociedade seja um accionista ou credor e da qual não 
tem direito a qualquer indemnização. Essa pessoa será indemnizada em todas as 
circunstâncias, excepto em relação a assuntos pelos quais será julgado em definitivo por 
essa acção, acção judicial ou processo jurídico de ser responsável por culpa grave ou 
conduta condenável; no caso de acordo, qualquer indemnização será entregue apenas em 
relação aos assuntos abrangidos pelo acordo, sobre o qual a Sociedade será aconselhada 
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pelo seu advogado que a pessoa a ser indemnizada não cometeu um abuso de confiança. O 
direito a indemnização anteriormente referido não excluirá outros direitos. 

Artigo dezanove: 
A Sociedade compromete-se com a assinatura conjunta de quaisquer dois 

Directores ou pela(s) assinatura(s) conjunta ou individual de qualquer outra pessoa(s) a 
quem essa autoridade tenha sido delegada pelo Conselho. 

Artigo vinte: 
A Sociedade nomeará um "réviseur d'entreprises agréé" o qual efectuará os deveres 

indicados no artigo 113 da Lei. O auditor será eleito pelos accionistas numa assembleia 
geral para um período que terminará na Assembleia Geral anual seguinte e até ser eleito o 
seu sucessor.  

Os auditores em actividade podem ser demitidos pelos accionistas com base em 
motivos graves. 

Artigo vinte e um: 
Como abaixo indicado, de uma forma mais específica, a Sociedade tem poderes 

para resgatar as suas próprias acções, em qualquer altura, dentro das limitações únicas 
estabelecidas pela lei. 

Qualquer accionista pode, em qualquer altura, solicitar o resgate da totalidade ou 
parte das suas acções pela Sociedade. Qualquer pedido de resgate deve ser registado por 
esse accionista por escrito, e de forma irrevogável, (ou pedido evidenciado por qualquer 
outro meio electrónico considerado aceitável pela Sociedade), sujeito às condições 
definidas nos documentos de oferta da Sociedade, na sede social da Sociedade ou junto a 
qualquer outra pessoa ou entidade nomeada pela Sociedade como seu agente para resgate 
de acções, juntamente com a entrega do(s) certificado(s) dessas acções no formulário 
adequado (se emitido) e acompanhado pela devida prova de transferência ou cessão (no 
caso de acções nominativas) e cupões de dividendos não vencidos anexados (no caso de 
acções ao portador). 

O preço de resgate será normalmente pago num prazo não superior a sete dias úteis 
após a recepção da documentação de renúncia correcta conforme solicitado pela Sociedade 
e será igual ao Valor Líquido do Activo para a respectiva classe de acções conforme 
determinado em conformidade com as estipulações do Artigo vinte e três, menos uma 
comissão de resgate, se aplicável, como indicado nos documentos de oferta, sendo esse 
preço arredondado para baixo, para o decimal mais próximo, sendo esse arredondamento 
acumulado em benefício da Sociedade. Do preço de resgate poderá ainda ser deduzida 
qualquer comissão de venda diferida se essas acções fizerem parte de uma classe 
relacionada com a qual foi contemplada uma comissão de venda diferida nos documentos 
de oferta.  

Para além disso, poderá ser imposta uma taxa de diluição sobre transacções 
conforme especificado nos documentos de oferta da Sociedade. Essa taxa não deve exceder 
uma certa percentagem do Valor Líquido do Activo determinada eventualmente pelo 
Conselho e divulgada nos documentos de oferta da Sociedade. Esta taxa de diluição será 
calculada tendo em consideração os custos e despesas calculados, e o impacto potencial 
que possam ocorrer nos preços dos títulos para fazer face aos pedidos de resgate e 
conversão. 

Se, os pedidos para o resgate e/ou conversão recebidos para qualquer classe de 
acções para qualquer Dia de Avaliação específico (como abaixo definido) excederem um 
certo montante ou percentagem do Valor Líquido do Activo dessa classe, esse montante e 
percentagem sendo eventualmente fixados pelo Conselho e divulgados nos documentos de 
oferta, o Conselho pode diferir esses pedidos de resgate e/ou conversão em excesso para 
serem transaccionados num Dia de Avaliação subsequente, em conformidade com os 
termos dos documentos de oferta. 
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Em circunstâncias especiais, o Conselho pode prolongar o período para pagamento 
do produto do resgate para um período, que não exceda trinta dias úteis, ou se e desde que 
a Sociedade seja autorizada pela Securities and Futures Commission de Hong Kong, trinta 
dias, pois será necessário repatriar o produto da venda de investimentos no caso de 
impedimentos devido a regulamentos de controlo cambial ou restrições semelhantes nos 
mercados onde será investida uma parte substancial dos activos da Sociedade. O 
pagamento do produto de resgate será efectuado na moeda de referência da respectiva 
classe de acções ou noutra moeda livremente convertível, conforme divulgado nos 
documentos de oferta. 

O Conselho pode também determinar o período de aviso, se aplicável, exigido para 
apresentar qualquer pedido de resgate de qualquer classe ou classes específicas. O período 
específico para pagamento do produto de resgate de qualquer classe de acções da 
Sociedade e qualquer período de aviso aplicável, assim como as circunstâncias da sua 
aplicação, serão divulgados nos documentos de oferta relacionados com a venda dessas 
acções. 

O Conselho pode delegar em qualquer director ou responsável devidamente 
autorizado da Sociedade, ou em qualquer outra pessoa devidamente autorizada, o dever 
de aceitar pedidos de resgate e efectuar pagamentos com eles relacionados. 

Com o consentimento do(s) respectivo(s) accionista(s), o Conselho pode (sujeito ao 
princípio de tratamento igual dos accionistas) satisfazer pedidos de resgate no totalidade 
ou em parte em espécie, atribuindo aos accionistas que efectuam os resgates investimentos 
da carteira num valor igual ao Valor Líquido do Activo atribuível às acções a serem 
resgatadas, conforme descrito nos documentos de oferta . 

Esse resgate será sujeito a um relatório de auditoria especial pelo auditor da 
Sociedade confirmando o número, denominação e valor dos activos que o Conselho terá 
determinado para serem contribuídos como contraparte das acções resgatadas. Este 
relatório de auditoria confirmará também a forma para se determinar o valor dos activos, a 
qual deverá ser idêntica ao procedimento para se determinar o Valor Líquido do Activo 
das acções 

Os resgates em espécie só serão aceites pela Sociedade a partir de um total mínimo 
do Valor Líquido do Activo de todas as acções a serem resgatadas de dez milhões de Euros 
por classe de acções, excepto eventual determinação em contrário pelo Conselho. 

Os custos específicos para os resgates em espécie, em particular os custos do 
relatório de auditoria especial, terão de ser suportados pelo accionista que pede o resgate 
em espécie ou por terceiros, mas não serão suportados pela Sociedade a não ser que o 
Conselho considere que o resgate em espécie é no interesse da Sociedade ou feito para 
proteger os interesses da Sociedade. 

Qualquer pedido para resgate será irrevogável, excepto no caso de suspensão do 
resgate, em conformidade com o Artigo vinte e dois. Na ausência de revogação, o resgate 
ocorrerá no primeiro Dia de Avaliação após o fim da suspensão. 

Qualquer accionista pode solicitar a conversão da totalidade ou parte das suas 
acções de uma classe em acções de outra classe, aos respectivos Valores Líquidos dos 
Activos das acções da respectiva classe, desde que o Conselho possa impor restrições entre 
classes de acções, conforme divulgado nos documentos de oferta quanto, entre outros, à 
frequência da conversão, e possa fazer conversões sujeitas ao pagamento de uma comissão, 
conforme especificado nos documentos de oferta. 
O pedido de conversão pode não ser aceite, a não ser que qualquer transacção anterior 
envolvendo as acções a serem convertidas tenha sido totalmente liquidada por esse 
accionista. 
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Nenhum resgate ou conversão de um único accionista poderá, excepto decisão em 
contrário do Conselho, ser por um montante inferior ao montante de participação mínimo, 
conforme eventualmente determinado pelo Conselho. 

Se um resgate, conversão ou venda de acções vier a reduzir o valor das 
participações de um único accionista de acções de uma classe, abaixo do montante mínimo 
de participação conforme o Conselho eventualmente determine, esse accionista será 
considerado como tendo pedido o resgate ou conversão, conforme o caso, de todas as suas 
acções dessa classe. 

Sem prejuízo do anteriormente mencionado, se em circunstâncias excepcionais a 
liquidez da Sociedade não for suficiente para permitir o pagamento do produto de resgate 
ou conversões a serem efectuados dentro do período de sete dias, esse pagamento (sem 
juro), ou conversão, será efectuado logo que seja praticável e, em qualquer caso, não 
excedendo trinta dias, se e desde que a Sociedade esteja autorizada pela Securities and 
Futures Commission de Hong Kong. 

O Conselho pode, segundo o seu critério, resgatar ou converter compulsivamente 
qualquer participação com um valor inferior ao montante mínimo de participação a ser 
eventualmente determinado pelo Conselho e a ser divulgado nos documentos de oferta da 
Sociedade. 

As acções da Sociedade resgatadas pela Sociedade serão canceladas. 
As acções de uma classe que tenham um sistema de comissões de venda específico e 

uma política de distribuições específica, conforme estipulado no Artigo cinco acima, 
podem ser convertidas para acções de uma classe de acções que tenha o mesmo sistema de 
comissões de venda e a mesma ou outra política de distribuição. 

No caso de acções ao portador, os accionistas devem, na altura de efectuar o pedido 
de conversão ou resgate, providenciar a entrega do respectivo certificado de acções ao 
agente da Sociedade nomeado para essa finalidade, juntamente com o respectivo cupão. 

Artigo vinte e dois: 
O Valor Líquido do Activo, o preço de subscrição e o preço de resgate de cada classe 

de acções na Sociedade, serão eventualmente determinados quanto às acções de cada classe 
de acções pela Sociedade, mas em nenhuma circunstância menos do que duas vezes por 
mês, conforme o Conselho possa eventualmente decidir e conforme divulgado nos 
documentos de oferta da Sociedade(sendo a determinação desse dia ou tempo aqui 
referida como "Dia de Avaliação"). 

A Sociedade pode, temporariamente, suspender a determinação do Valor Líquido 
do Activo, o preço de subscrição e o preço de resgate das acções de qualquer classe 
específica e a emissão e resgate das acções dessa classe, do seu accionista, assim como a 
conversão de e para acções dessa classe: 

(a) durante qualquer período no qual qualquer das principais bolsas de valores ou 
qualquer outro Mercado Regulamentado, onde uma porção substancial dos investimentos 
da Sociedade da respectiva classe esteja actualmente cotada, estejam fechados ou durante 
os quais as negociações estão limitadas ou suspensas; ou 

(b) durante a existência de qualquer situação que constitua uma emergência em 
resultado do qual a venda ou a valorização de investimentos da respectiva classe pela 
Sociedade seja impraticável; ou 

(c) durante uma avaria nos meios de comunicação normalmente empregues na 
determinação do preço ou valor de qualquer dos investimentos da Sociedade ou dos preços 
actuais ou valores em qualquer mercado ou bolsa de valores; ou 

(d) durante qualquer período em que a Sociedade seja incapaz de repatriar fundos, 
a fim de efectuar pagamentos pelo resgate dessas acções ou durante o qual qualquer 
transferência de fundos envolvida na realização ou aquisição de investimentos ou 
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pagamentos devidos no resgate dessas acções não possa, na opinião do Conselho, ser 
efectuada a taxas de câmbio normais; ou 

(e) se a Sociedade estiver a ser ou puder ser liquidada na, ou após, a data na qual é 
efectuada a convocatória da assembleia de accionistasna qual se propõe uma resolução de 
liquidação da Sociedade; ou 

(f) se o Conselho tiver determinado que houve uma alteração substancial nas 
valorizações de uma proporção significativa dos investimentos da Sociedade a atribuir a 
uma determinada classe de acções, na preparação ou uso de uma valorização ou na 
realização de uma valorização posterior ou subsequente; 

(g) em qualquer outra circunstância ou circunstâncias, na qual/quais se não o 
fizerem, a Sociedade ou os seus accionistas possam incorrer em qualquer obrigação fiscal 
ou sofrer outras desvantagens pecuniárias ou outro detrimento que a Sociedade ou os seus 
accionistas poderiam de outra forma sofrer. 

Qualquer suspensão será publicada pela Sociedade nos jornais determinados pelo 
Conselho, caso seja apropriado, e será imediatamente notificada aos accionistas que 
solicitem o resgate ou a conversão das suas acções pela Sociedade, na altura do 
preenchimento do pedido por escrito (ou um pedido evidenciado por outro meio 
electrónico considerado aceitável pela Sociedade) para esse resgate ou conversão, 
conforme especificado no presente Artigo vinte e um. 

A suspensão quanto a qualquer classe não afectará o cálculo do Valor Líquido do 
Activo, o preço de subscrição ou o preço de resgate, a emissão, resgate e conversão de 
acções de qualquer outra classe. 

Artigo vinte e três: 
O Valor Líquido do Activo de acções de cada classe de acções na Sociedade será 

expresso na moeda de referência da respectiva classe (e/ou noutras moedas que o 
Conselho eventualmente considere determinar) como um número por acção e será 
determinado em relação a qualquer Dia de Avaliação dividindo-se os activos líquidos da 
Sociedade correspondendo a cada classe de acções, sendo o valor dos activos da Sociedade 
correspondentes a essa classe menos os passivos atribuíveis a essa classe, pelo número de 
acções da respectiva classe por liquidar. 

O preço de subscrição e resgate de uma acção de cada classe será expresso na 
moeda de referência da respectiva classe (e/ou noutras moedas que o Conselho 
eventualmente considere determinar) como um número por acção e será determinado em 
relação a qualquer Dia de Avaliação como o Valor Líquido do Activo por acção dessa classe 
calculado em relação ao Dia da Avaliação ajustado por uma comissão de venda, comissão 
de resgate, se aplicável, fixado pelo Conselho em conformidade com todas as leis e 
regulamentos aplicáveis. Os preços de subscrição e resgate serão arredondados para cima e 
para baixo, respectivamente para o número de decimais conforme eventualmente 
determinado pelo Conselho; 

Se estiver a ser operada uma conta de equalização, será pago um montante de 
equalização. 

A avaliação do Valor Líquido do Activo de diferentes classes de acções será 
realizada da seguinte forma: 

A. Considera-se que os activos da Sociedade incluam: 
(a) todo o numerário em caixa ou a receber ou em depósito, incluindo juros 

acrescidos; 
(b) todas as letras e notas promissórias e quaisquer montantes devidos (incluindo o 

produto de títulos vendidos mas não cobrados); 
(c) todos os títulos, acções, obrigações, debentures, direitos de opções ou 

subscrições e outros instrumentos financeiros derivados, warrants, unidades de acções de 
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empreendimentos para investimentos colectivos e outros investimentos e títulos 
pertencentes à Sociedade; 

(d) todos os dividendos e distribuições devidos à Sociedade em numerário ou 
espécie, no montante conhecido pela Sociedade (a Sociedade pode contudo ajustar a 
avaliação a fluctuações no valor de mercado dos títulos devido a práticas de negociação, 
como a negociação de ex-dividendos ou ex-direitos); 

(e) todos os juros acrescidos sobre quaisquer títulos detidos pela Sociedade, excepto 
até ao ponto em que esse juro faça parte do seu capital; 

(f) as despesas preliminares da Sociedade na medida em que as mesmas não 
tenham sido abatidas, desde que essas despesas preliminares possam ser abatidas ao 
capital da Sociedade; e  

(g) todos os outros activos de toda a espécie e natureza, incluindo custos diferidos. 
O valor desses activos serão determinados da seguinte forma: 
(1) O valor do numerário em caixa ou em depósitos, letras e promissórias e dívidas 

de terceiros, custos diferidos, dividendos em numerário e juros declarados ou acumulados 
conforme anteriormente mencionado e ainda não recebidos será considerado pela 
totalidade, a não ser que em qualquer caso não seja provável que o mesmo seja pago ou 
recebido na totalidade, sendo, nesse caso, o seu valor calculado após ter sido considerado o 
desconto que a Sociedade considere apropriado para reflectir nesse caso o seu verdadeiro 
valor. 

(2) O valor desses títulos, instrumentos financeiros derivados e activos será 
determinado com base no último preço disponível na bolsa de valores ou em qualquer 
outro mercado regulamentado, conforme anteriormente mencionado, no qual estes títulos 
ou activos são transaccionados ou aceites para transacção. Nos casos em que esses títulos 
ou outros activos são cotados ou transaccionados numa ou mais bolsas de valores ou outro 
mercado regulamentado, o Conselho determinará a ordem de prioridade pela qual as 
bolsas de valores ou os outros mercados regulamentados serão utilizados para a 
determinação de preços de títulos ou activos. 

(3) Se um título não for transaccionado ou admitido à cotação em qualquer bolsa de 
valores oficial ou mercado regulamentado ou, no caso de títulos assim transaccionados ou 
admitidos, o último preço disponível não reflicta o seu verdadeiro valor, o Conselho deve 
actuar com base no preço de venda previsto, que será avaliado com prudência e em boa fé. 

(4) Os instrumentos financeiros derivados que não estejam cotados numa bolsa de 
valores oficial ou negociados em qualquer outro mercado organizado serão avaliados em 
conformidade com a prática de mercado, conforme seja divulgado nos documentos de 
oferta da Sociedade. 

(5) As unidades ou acções em empreendimentos para investimento colectivo serão 
avaliadas com base no seu último valor líquido do activo disponível. 

(6) Os activos líquidos e instrumentos de mercado monetário podem ser avaliados 
ao valor nominal, mais qualquer juro acrescido, ou numa base de custos amortizados. 
Todos os outros activos, quando permitido pela prática, pode ser avaliados da mesma 
forma.  

(7) Se nenhum dos princípios de valorização anteriormente mencionados reflectir o 
método de valorização normalmente utilizado em mercados específicos, ou se tais 
princípios de valorização não parecerem exactos para se determinar o valor dos activos da 
Sociedade, o Conselho poderá determinar princípios de valorização diferentes de boa fé e 
de acordo com os princípios e procedimentos de valorização geralmente aceites. 

(8) Quaisquer activos ou passivos em moedas diferentes da moeda base das classes 
de acções, serão convertidos utilizando-se para este fim a respectiva taxa à vista cotada por 
um banco ou outra instituição financeira reconhecida. 

B. Considera-se que os passivos da Sociedade incluam: 
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(a) todos os empréstimos, letras e outros montantes em dívida; 
(b) todas as despesas administrativas e outras despesas operativas devidas ou 

acumuladas, incluindo todas as comissões pagas ao gestor de investimento, ao depositário 
e a quaisquer outros representantes e agentes da Sociedade; 

(c) todos os passivos conhecidos a liquidar e ainda não vencidos, incluindo o 
montante de dividendos declarado mas por pagar; 

(d) um montante apropriado posto de parte para impostos a pagar na data de 
valorização e outras provisões ou reservas autorizadas e aprovadas pelo Conselho 
cobrindo entre outras, as despesas de liquidação; e 

(e) todos os outros passivos da Sociedade, seja qual for a sua espécie e natureza, 
excepto passivos representados por acções na Sociedade. Ao determinar o montante desses 
passivos, o Conselho terá em consideração todas as despesas pagáveis pela Sociedade que 
incluam despesas de formação, comissões pagáveis pelos seus consultores de investimento 
ou gestores de investimento, comissões e despesas menores de Directores, contabilistas, 
depositário, agentes domiciliário, oficial de registos e agente de transferências, qualquer 
agente pagador e representantes permanentes em locais de registo, qualquer outro agente 
empregado pela Sociedade, comissões relacionadas com a cotação de acções da Sociedade 
em qualquer bolsa de valores, comissões relacionadas com acções da Sociedade a serem 
cotadas noutro mercado regulamentado, comissões para serviços jurídicos e de auditoria, 
despesas promocionais, de impressão, informação e de publicação, incluindo o custo de 
publicidade ou de preparação e impressão dos prospectos, documentos explicativos ou 
declarações de registo, encargos fiscais ou governamentais, e todas as outras despesas 
operacionais, incluindo o custo de comprar e vender activos, juros, encargos bancários e de 
corretagem, correio, telefone e telex. O Conselho pode previamente calcular despesas 
administrativas e outras despesas de natureza regular ou recorrente, dentro de um número 
calculado, para períodos anuais ou outros, e pode acumular o mesmo em proporções 
iguais sobre qualquer período. 

Para fins de valorização dos seus passivos, o Conselho terá na devida consideração 
todas as despesas administrativas e outras despesas de caracter regular ou periódico, 
valorizando-as para todo o ano ou qualquer outro período, e dividindo o montante em 
questão proporcionalmente para as respectivas fracções desse período.  
 Em circunstâncias onde os interesses da Sociedade ou dos seus accionistas assim o 
justifiquem (por exemplo, para evitar práticas de market timing), o Conselho poderá tomar 
medidas apropriadas, tais como aplicar o valor real para ajustar o valor dos activos da 
Sociedade, conforme descrito nos documentos de oferta da Sociedade. 

C. Será estabelecido um pool de activos para cada classe de acções, da seguinte 
forma: 

a) o produto da emissão de cada classe será aplicado nos livros da Sociedade no 
pool de activos estabelecido para essa classe de acções, e os activos, passivos, rendimento e 
gastos atribuíveis os mesmos, serão aplicados nesse pool sujeito às provisões deste Artigo. 

b) quando um activo deriva de outro activo, esse activo derivado será aplicado nos 
livros da Sociedade no mesmo pool de activos do qual deriva e a cada avaliação de um 
activo, o aumento ou diminuição em valor será aplicado no respectivo pool. 
 c) quando a Sociedade incorre num passivo relacionado com qualquer activo de um 
pool específico ou com quaisquer acções tomadas em relação a um activo de um pool 
específico, esse passivo será atribuído ao respectivo pool. 

d) no caso de qualquer activo ou passivo da Sociedade não poder ser considerado 
como sendo atribuível a um pool específico, esse activo ou passivo será atribuído 
proporcionalmente a todos os pools com base no Valor Líquido do Activo do número total 
de acções de cada pool por liquidar, desde que quaisquer montantes não importantes 
possam ser divididos igualmente entre todos os pools. 
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O Conselho pode atribuir despesas importantes, após consulta aos auditores da 
Sociedade sobre a forma considerada justa e razoável, tendo em consideração todas as 
circunstâncias relevantes. 

e) na data de registo para determinação da pessoa com direito a qualquer dividendo 
declarado em qualquer classe de acções, o Valor Líquido do Activo dessa classe de acções 
será reduzido ou aumentado no montante desses dividendos dependendo da política de 
distribuição da respectiva classe. 

Se tiverem sido criadas, conforme descrito de uma forma mais completa no Artigo 
cinco, dentro da mesma classe de acções duas ou mais sub-classes, aplicam-se as regras de 
atribuição acima definidas, mutatis mutandis, a essas sub-classes.  

D. Cada pool de activos e passivos consistirá de uma carteira de títulos transferíveis 
e outros activos, nos quais a Sociedade está autorizada a investir, e o benefício de cada 
classe de acções dentro do mesmo pool mudará em conformidade com as regras abaixo 
definidas. 

Para além disso, podem ser detidos dentro de cada pool, em nome de uma ou várias 
classes de acções específicas, activos com classes específicas e que são mantidos separados 
da carteira comum a todas as classes relacionadas com esse pool e podem ser assumidos 
em nome dos passivos específicos dessa classe ou classes. 

A proporção da carteira que será comum a cada uma das classes relacionadas com o 
mesmo pool, e a qual será atribuível a cada classe de acções, será determinada tomando-se 
em consideração as emissões, resgates, distribuições, assim como os pagamentos de 
despesas específicas das classes ou contribuições de rendimento ou produtos de realização 
derivados de activos específicos de classes, pelo que as regras de valorização abaixo 
definidas serão aplicadas mutatis mutandis. 

A percentagem do Valor Líquido do Activo da carteira comum de qualquer pool a 
ser atribuída a cada classe de acções será determinada como se segue: 

1) inicialmente a percentagem dos activos líquidos da carteira comum a ser 
atribuída a cada classe será proporcional ao respectivo número de acções de cada classe, no 
momento da primeira emissão de acções da nova classe; 

2) o preço de emissão recebido pela emissão de acções de uma classe específica será 
atribuído a uma carteira comum e resulta num aumento da proporção da carteira comum 
atribuível à respectiva classe; 

3) se, em relação a uma classe, a Sociedade adquire activos específicos ou paga 
despesas específicas (incluindo qualquer porção de despesas em excesso das pagáveis por 
outras classes de acções) ou efectua distribuições específicas ou paga o preço de resgate em 
relação a acções de uma classe específica, a proporção da carteira comum atribuível a essa 
classe será reduzida pelo custo de aquisição dos activos específicos dessa classe, as 
despesas específicas pagas em nome dessa classe, as distribuições feitas sobre as acções 
dessa classe ou o preço de resgate pago no resgate de acções dessa classe; 

4) o valor dos activos específicos de classes e o montante dos passivos específicos 
das classes são atribuídos apenas à classe de acções a que esse activos ou passivos estão 
relacionados, e isto aumentará ou diminuirá o Valor Líquido do Activo por acção dessa 
classe de acções específica. 

E. Com a finalidade de determinar o Valor Líquido por Activo por acção, o Valor 
Líquido do Activo atribuível a cada classe de acções será dividido pelo número de acções 
da respectiva classe emitida e por liquidar no respectivo Dia de Avaliação. O Valor Líquido 
do Activo pode ser ajustado conforme o Conselho ou o seu delegato considerem 
apropriado para reflectir, entre outros, quaisquer encargos de transacção incluindo spreads 
de transacção, encargos fiscais e o potencial impacto de mercado resultante das transacções 
dos accionistas. 

F. Para o fim de valorização ao abrigo deste Artigo: 
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(a) as acções da Sociedade a serem resgatadas ao abrigo do Artigo vinte e um, serão 
tratadas com existindo e tomadas em consideração até imediatamente após o período 
especificado pelo Conselho no Dia de Avaliação, no qual essa avaliação é feita e, a partir 
desse período e até ser pago, o preço será considerado como um passivo da Sociedade; 

(b) todos os investimentos, saldos em numerário e outros activos da Sociedade 
expressos em moedas que não sejam a moeda de referência na qual o Valor Líquido do 
Activo por acção da respectiva classe é calculado, serão valorizados depois de se tomar em 
consideração a taxa ou taxas de câmbio dos mercados em vigor na data e altura da 
determinação do Valor Líquido do Activo da respectiva classe de acções; e 

(c) entrarão em vigor em qualquer Dia de Avaliação quaisquer compras ou vendas 
de títulos contratados para a Sociedade nesse Dia de Avaliação, na medida praticável. 

Artigo vinte e quatro: 
Sempre que a Sociedade ofereça acções para subscrição, o preço por acção ao qual 

essas acções serão oferecidas e vendidas, será baseado no preço de subscrição conforme 
anteriormente definido para a respectiva classe de acções. O preço assim determinado será 
pagável dentro de um período determinado pelo Conselho, que não excederá sete dias 
úteis após a data em que o preço de subscrição aplicável foi determinado.  

Para além disso, poderá ser imposta uma taxa de diluição sobre transacções 
conforme especificado nos documentos de oferta da Sociedade. Essa taxa não deve exceder 
uma certa percentagem do Valor Líquido do Activo determinada eventualmente pelo 
Conselho e divulgada nos documentos de oferta da Sociedade. Esta taxa de diluição será 
calculada tendo em consideração os custos e despesas calculados, e o impacto potencial 
que possam ser incorridos para fazer face aos pedidos de compra. O preço de subscrição 
(não incluindo a comissão de venda) pode, por aprovação do Conselho e sujeito a todas as 
leis aplicáveis, nomeadamente em relação a um relatório de auditoria especial do auditor 
da Sociedade confirmando o valor de quaiquer activos contribuídos em espécie, ser pago 
contribuindo para os títulos da Sociedade aceitáveis para o Conselho e consistentes com a 
política de investimento e as restrições de investimento da Sociedade. 

Artigo vinte e cinco: 
1. O Conselho pode investir e gerir a totalidade ou qualquer parte de pools de 

activos estabelecidos para uma ou mais classes de acções (doravante referidos como 
"Fundos Participantes") numa base conjunta, quando for apropriado fazê-lo em relação aos 
seus respectivos sectores de investimento. Qualquer pool de activos alargado ("Pool de 
activos alargado") será formado, transferindo-se primeiramente o numerário ou (sujeito às 
limitações acima mencionadas) outros activos de cada um dos Fundos Participantes. 
Depois disso, o Conselho pode eventualmente efectuar novas transferências para o Pool de 
Activos Alargado. O Conselho pode também transferir activos do Pool de Activos 
Alargado para um Fundo Participante, até ao montante de participação do Fundo 
Participante em questão. Activos que não sejam em munerário só podem ser atribuídos a 
um Pool de Activos Alargado quando forem apropriados para o sector de investimento do 
Pool de Activos Alargado em questão. 

2. A participação de um Fundo Participante num Pool de Activos Alargado será 
avaliada por referência às unidades nocionais ("unidades") de igual valor no Pool de 
Activos Alargado. Ao formar uma Pool de Activos Alargado, o Conselho irá, dentro do seu 
critério, determinar o valor inicial de uma unidade que será expressa na moeda que o 
Conselho considerar adequada, e irá atribuir a cada Fundo Participante unidades com um 
valor total igual ao valor em numerário (ou ao valor de outros activos) contribuído. As 
fracções de unidades, calculadas conforme divulgado no documento de oferta da 
Sociedade, podem ser atribuídas conforme necessário. Subesequentemente, o valor de uma 
unidade será determinado dividindo-se o valor líquido do activo do Pool de Activos 
Alargado (calculado conforme abaixo indicado) pelo número de unidades existentes. 
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3. No caso de mais numerário ou activos serem contribuídos ou retirados de um 
Pool de Activos Alargado, a atribuição de unidades do Fundo Participante em questão será 
aumentada ou reduzida (conforme o caso) por um número de unidades determinado pela 
divisão do montante em numerário ou do valor dos activos contribuídos ou retirados pelo 
valor actual de uma unidade. Quando for feita uma contribuição em numerário, a mesma 
fará parte deste cálculo como se tivesse sido reduzida por um montante que o Conselho 
considere apropriado para reflectir encargos fiscais e comissões de transacção e compra 
que possam ser incorridos quando se investe o numerário em questão; no caso de 
levantamento em numerário, será feita uma soma correspondente para reflectir os custos 
que possam ser incorridos na venda de títulos ou outros activos do Pool de Activos 
Alargado. 

4. O valor de activos contribuídos, retirados, ou formando parte de um Pool de 
Activos Alargado, em qualquer altura, e o valor líquido do activo do Pool de Activos 
Alargado serão determinados em conformidade com as estipulações (mutatis mutandis) do 
Artigo vinte e três, desde que o valor dos activos acima referidos seja determinado no dia 
dessa contribuição ou levantamento.  

5. Os dividendos, juros e outras distribuições provenientes de receitas recebidas 
relativas aos activos do Pool de Activos Alargado serão imediatamente creditados nos 
Fundos Participantes na proporção dos seus respectivos direitos para os activos no Pool de 
Activos Alargado na altura em que são recebidos. 

Artigo vinte e seis: 
O ano fiscal da Sociedade começará no primeiro dia de Janeiro de cada ano e 

terminará no último dia de Dezembro desse ano. As contas da Sociedade serão expressas 
em Euros ou noutra moeda ou moedas, conforme determinado pelo Conselho em 
conformidade com a decisão da Assembleia Geral de accionistas. Quando houver classes 
diferentes, conforme estipulado no actual Artigo cinco, e se as contas dentro dessas classes 
forem expressas em moedas diferentes, essas contas serão convertidas em Euros e juntas, 
com o objectivo de determinação das contas da Sociedade. Artigo vinte e sete: 

A Assembleia Geral de accionistas, por proposta do Conselho em relação a cada 
classe de acções, determinará de que forma o rendimento do investimento líquido anual 
será alienado. 

Os activos líquidos da Sociedade podem ser distribuídos sujeitos a um capital 
mínimo da Sociedade, conforme definido no actual Artigo cinco, a ser mantido. 

A distribuição do rendimento do investimento líquido, como acima mencionado, 
será feita independentemente de quaisquer ganhos ou perdas de capital realizados ou não 
realizados. Para além disso, os dividendos podem incluir ganhos de capital realizados ou 
não realizados após a dedução de perdas de capital realizadas ou não realizadas. 

Os dividendos podem ainda, em relação a qualquer classe de acções, incluir a 
atribuição de uma conta de equalização a qual pode ser mantida em relação a qualquer 
classe e que, nesse caso, será creditada, em relação a essa classe, na emissão de acções e 
debitada no resgate de acções, num montante calculado por referência a um rendimento 
acumulado atribuível a essas acções. 

Qualquer resolução de uma assembleia geral de accionistas que decida sobre 
dividendos a serem distribuídos às acções de qualquer classe será, além disso, sujeita a um 
voto antecipado, pela maioria anteriormente definida, dos accionistas dessa classe. 

Os dividendos antecipados podem eventualmente ser pagos sobre acções de 
qualquer classe de acções por decisão do Conselho. 

Os dividendos declarados podem ser pagos na moeda de referência da respectiva 
classe de acções ou noutra moeda conforme escolhido pelo Conselho e podem ser pagos 
nos locais e períodos que sejam determinados pelo Conselho. O Conselho pode fazer a 
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determinação final da taxa de câmbio aplicável para converter os fundos dos dividendos 
para a moeda do seu pagamento. 

Os dividendos podem ser reinvestidos a pedido dos detentores de acções registadas 
na subscrição de outras acções da classe à qual esses dividendos estão relacionados.  

 Os dividendos não serão reinvestidos em acções ao portador. 
O Conselho pode, em relação a acções registadas, decidir que os dividendos sejam 

automaticamente reinvestidos para qualquer classe de acções, excepto se um accionista 
autorizado a receber uma distribuição em numerário prefira receber o pagamento de 
dividendos. Contudo, não serão distribuídos quaisquer dividendos se o seu montante for 
inferior a um montante a ser eventualmente decidido pelo Conselho e publicado nos 
documentos de oferta da Sociedade. Esse montante será automaticamente reinvestido. 

Artigo vinte e oito: 
A Sociedade celebrará um acordo de gestão de investimento com uma ou mais 

empresas (doravante colectivamente o “Gestor”). ,ao abrigo desse acordo o Gestor gerirá os 
investimentos da carteira da Sociedade, aconselhará a assistirá a Sociedade em relação aos 
investimentos dessa carteira. 

Alternativamente, a Sociedade pode celebrar um acordo de serviços de gestão com 
uma empresa de gestão autorizada ao abrigo do capítulo 13 da Lei (a "Empresa de Gestão") 
em conformidade com a qual designa a Empresa de Gestão para fornecer à Sociedade 
serviços de gestão de investimento, de administração e de marketing. 

No caso de não conclusão ou rescisão o acordo celebrado com a Sociedade gestora 
(na medida em que faça parte do Grupo Shroder) seja de que maneira for, a Sociedade 
alterará imediatamente o seu nome a pedido da Sociedade Gestora, conforme o caso, para 
um nome que não se assemelhe a qualquer especificado no actual Artigo um. 

A Sociedade nomeará um depositário, o qual será responsável pela guarda dos 
activos da Sociedade e que os deterá ele próprio ou através dos seus agentes. A nomeação 
do depositário será nos seguintes termos: 

(a) o depositário não terminará a sua nomeação excepto por nomeação pelo 
Conselho de um novo depositário; e 

(b) a Sociedade não terminará a nomeação do depositário excepto se nomear um 
novo depositário ou se este entrar em liquidação, se tornar insolvente, ou tiver um 
administrador judicial de qualquer dos seus activos nomeado ou se a Sociedade for da 
opinião de que existe um risco de perda ou desvio de qualquer dos activos da Sociedade 
caso a nomeação do depositário não seja rescindida. 

Artigo vinte e nove: 
No caso de uma dissolução da Sociedade, a liquidação será efectuada por um ou 

vários liquidantes (os quais podem ser pessoas físicas ou entidades legais) nomeadas pela 
assembleia de accionistas que efectua essa dissolução e a qual determinará os seus poderes 
e compensações. O produto líquido da liquidação correspondendo a cada classe de acções 
será distribuído pelos liquidantes aos detentores de acções de cada classe na proporção da 
sua detenção de acções nessa classe. 

Artigo trinta: 
Estes Estatutos podem ser alterados ocasionalmente por uma Assembleia Geral de 

accionistas, sujeitos aos requisitos de quórum e maioria exigidos pelas leis do Luxemburgo, 
desde que enquanto a Sociedade estiver autorizada pela Securities and Futures 
Commission de Hong Kong, o requisito de maioria será elevado para 75 por cento das 
acções presentes ou representadas. Qualquer alteração que afecte os direitos dos detentores 
de acções de qualquer classe face a qualquer outra classe será sujeita, adicionalmente, a um 
voto em conformidade com os mencionados requisitos de quórum e maioria, em relação a 
cada respectiva classe. 
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Artigo trinta e um: 
Todas as questões não regidas por estes Estatutos serão determinadas em 

conformidade com a lei de dez de Agosto de mil novecentos e quinze sobre empresas 
comerciais e suas alterações e a Lei." 


