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17 de Junho de 2019 

Caro Accionista, 

Alterações importantes às nossas actividades de agência de transferência 

Realizámos recentemente uma análise abrangente das actividades de agência de transferência ("Transfer 
Agency - TA") em todo o grupo Schroders. Esta resultou numa decisão de delegar as nossas actividades de 
TA à HSBC France, sucursal do Luxemburgo ("HSBC").  

A HSBC é um parceiro estratégico da Schroders há vários anos, fornecendo uma diversidade de outros 
serviços do fundo. Esta decisão irá alargar a nossa parceria com a HSBC ao nível dos serviços de 
administração do fundo globalmente. O objectivo consiste em aumentar a consistência na forma como 
gerimos os nossos serviços, que, em última instância, irão criar mais valor para os nossos clientes.   

A delegação de actividades de TA pela Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM EU"), a 
sociedade gestora do ou dos fundos nos quais investiu, à HSBC irá entrar em efeito a 1 de Julho de 2019. A 
HSBC irá processar os seus dados pessoais ao abrigo dos mesmos termos definidos na Política de 
Privacidade da Schroders, que pode consultar na seguinte página web: www.schroders.com/en/privacy-
policy. 

A delegação de actividades de TA não afecta a gestão de investimento dos fundos, a respectiva estrutura de 
comissões ou a sua titularidade de unidades; desta forma, a finalidade desta carta é meramente 
informativa. Não tem de adoptar qualquer acção em resposta a esta carta. Os custos da realização destas 
alterações, incluindo os custos de comunicação aos accionistas e regulamentares, não serão suportados 
pelos investidores. 

Com efeito a partir de 1 de Julho, os nossos dados de contacto passarão a ser os seguintes: 
 
Endereço postal:  HSBC France, sucursal do Luxemburgo 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxemburgo 

 
Telefone:  +352 404646500 
Fax:  +352 26378977 

 
Não haverá alterações nos canais de negociação electrónicos existentes devido a esta modificação. 
 
Para obter mais informações relativamente ao impacto desta delegação, consulte o nosso sítio da web: 
www.schroders.lu 
 
  

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
http://www.schroders.com/en/privacy-policy
http://www.schroders.lu/


Página 2 de 2 

Se tiver quaisquer questões ou pretender obter mais informações sobre os produtos da Schroders, 
contacte o seu escritório local da Schroders, o seu consultor profissional habitual ou a Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 212/europeclientservices@schroders.com. 

Atentamente, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Signatária Autorizada 

Chris Burkhardt 
Signatário Autorizado 

 


