
Dispensa de caução
Nordea Asset Management é o nome funcional do negócio de gestão de ativos conduzido pelas seguintes entidades legais: Nordea Investment Funds S.A. e Nordea Investment Man-
agement AB (“as Entidades Legais”) e as suas sucursais, subsidiárias e escritórios de representação. Este documento tem o objetivo de prover o leitor com informação sobre as capaci-
dades específicas da Nordea. Este documento (ou qualquer visão ou opinião expressa no mesmo) não representa um conselho de investimento nem uma recomendação de 
qualquer produto financeiro, estrutura de investimento ou instrumento, para entrar ou sair de certa transação ou para participar em qualquer estratégia de trading. Tal só poderá ser 
feito através de um Offering Memorandum, ou através de um contrato similar. Consequentemente, a informação aqui contida será substituída na totalidade pelo Offering Memoran-
dum ou um contrato semelhante no seu formato final. Qualquer decisão de investimento deverá ser então baseada unicamente na versão final do documento legal, sem limitação e se 
aplicável, no Offering Memoradum, no contrato final, em qualquer prospecto relevante e na mais recente informação chave para o investidor (quando aplicável) relacionada com o in-
vestimento. A adequação de um investimento ou estratégia dependerá das características e objetivos do investidor. A Nordea Investment Management recomenda que os investidores 
avaliem independentemente investimentos e estratégias e encoraja ainda que procurem aconselhamento junto de consultores financeiros se acharem relevante. Todos os produtos, 
títulos, instrumentos ou estratégias referidos neste documento poderão não ser adequados para todos os investidores. Este documento contém informação proveniente de diferentes 
fontes. A informação aqui apresentada é considerada correta, contudo não poderão ser dadas garantias acerca da precisão e da integridade da mesma e os investidores deverão usar 
outras fontes de informação de modo a tomarem uma decisão de investimento informada. Potenciais investidores ou contrapartes deverão discutir com os seus consultores legais, 
tributários, contabilísticos ou outros os possíveis resultados de tal investimento em que estão a considerar entrar, incluindo os riscos e os benefícios do mesmo. Potenciais investidores 
ou contrapartes deverão compreender completamente o possível investimento e deverão também verificar se fizeram uma avaliação independente da adequação de tal investimento, 
baseado unicamente nas suas intenções e ambições. Investimentos em operações de derivativos e moedas podem estar sujeitos a flutuações significativas que podem afetar o valor 
de um investimento. Investimentos em mercados emergentes envolvem um maior elemento de risco. O valor das acções pode variar bastante, como resultado da política 
de investimento do subfundo e seu valor não pode ser assegurado. Investimentos em capital próprio e em instrumentos de dívida emitidos por bancos poderão ter o 
risco de serem alvo de um mecanismo de bail-in (tal significa que capital próprio e instrumentos de dívida podem ver o seu valor reduzido de forma a assegurar que 
os credores com menos garantias suportem perdas adequadas) conforme previsto na diretiva da EU 2014/56/EU. A Nordea Asset Management decidiu suportar os custos 
de pesquisa, ou seja, estes custos serão cobertos pelos acordos de taxas existentes (Taxas de Gestão / Administração). Publicado e criado pelas Entidades Legais inerentes à Nordea 
Asset Management. As Entidades Legais estão certificadas e são reguladas pela Autoridade de Supervisão Financeira na Suécia e Luxemburgo respectivamente. As sucursais, sub-
sidiárias e escritórios de representaçãodas Entidades Legais também estão certificadas e são reguladas pelas autoridades de supervisão financeira dos respetivos países de domicílio. 
Fonte (salvo indicação em contrário): XXX. Salvo outra indicação, todas as opiniões expressadas são da autoria das Entidades Legais ligadas ao Nordea Asset Management ou das 
suas sucursais, subsidiarias ou escritórios de representação. O presente documento não poderá ser reproduzido ou divulgado sem autorização prévia, tal como não poderá ser cedido 
a investidores privados. Este documento contém informações destinadas apenas a investidores profissionais e consultores financeiros independentes e não se destina para divulgação 
pública. O investidor não deve considerar como uma recomendação de compra ou venda as referências a empresas ou a outros investimentos contidas no presente documento, sendo 
as mesmas incluídas apenas a título indicativo. O nível de benefícios e passivos fiscais dependerá das circunstâncias individuais e podem estar sujeitas a alterações no futuro. © As 
Entidades Legais aderentes à Nordea Asset Management e todas as suas sucursais, subsidiárias e escritórios de representação. 


