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    5 de maio de 2020 

 

Todos os fundos da Flossbach von Storch em 
Portugal, disponíveis no Banco Best 

 
Sociedade Gestora alemã vem reforçar a oferta independente do Best,  

com cinco novos fundos de investimento 
 

 

A partir de hoje, através do Banco Best, os investidores portugueses passam a ter acesso à 

gama completa de fundos gerida pela Flossbach von Storch. Os cincos fundos são classificados 

com 5 estrelas pela Morningstar: um de obrigações flexíveis para investimentos conservadores 

e quatro fundos multi-ativos direcionados para diferentes perfis de risco.  

A Flossbach von Storch, fundada na Alemanha em 1998 por Bert Flossbach e por Kurt von 

Storch, é uma das maiores e mais relevantes entidades gestoras independentes de grandes 

fortunas, tendo sob gestão cerca de 48 mil milhões de euros em ativos (fundos de investimento 

e carteiras individuais). 

 “A parceria com a prestigiada Flossbach von Storch reforça o caráter independente da nossa 

oferta, permitindo que os investidores nacionais, com diferentes perfis de risco, encontrem 

soluções de investimento diversificadas e, sobretudo, de grande valor acrescentado”, afirma 

Carlos Almeida, Diretor de Investimentos do Best. 

OS FUNDOS 

A gestão de todos os fundos da Flossbach von Storch disponibilizados através do Banco Best 

assenta em cinco pilares: Diversificação, Qualidade, Flexibilidade, Solvabilidade e Valor.  

O investimento inicial nestes fundos é bastante acessível. Cada Unidade de Participação (UP) 

varia, atualmente, entre 100 EUR e 150 EUR, conforme o fundo. 

. Bond Opportunities: fundo de obrigações com uma estratégia global flexível, que tem como 

principal objetivo a preservação de capital. 

. Multi asset Defensive Balanced e Growth: 3 fundos multi-ativos que gerem as exposições de 

forma adequada aos 3 principais perfis de risco procurados pelos investidores. 
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. Multiple Opportunities: fundo multi-ativos muito flexível para investidores que pretendem uma 

única solução que possa estar muito conservadora até muito dinâmica, consoante as 

perspetivas da gestora. 

 

 

Para mais informações, contactar:  

ALL Comunicação 

José Aguiar | 91 239 49 20 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 
Margarida Fiúza | 91 967 31 99 | margarida.fiuza@allcomunicacao.pt 

 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente. 
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