
Rendibilidades anualizadas líquidas**

Principais Setores de Investimento
A equipa de gestão irá desenvolver a sua estratégia de investimento 
em função das oportunidades de mercado nos mais variados setores 
do imobiliário, nomeadamente Retalho, Escritórios, Turismo, Centros 
Comerciais, Logística, Indústria e Saúde.

Perfil do Investidor 
O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é a estabilidade de 
valorização do investimento, com reduzido risco e um potencial de 
rendibilidade superior às tradicionais aplicações bancárias. O Fundo não 
tem garantia de capital ou de rendimento pelo que os investidores 
compreendem e aceitam que o valor do Fundo flutuará ao longo do 
tempo, tendo capacidade para suportar perda do capital investido.

Período mínimo recomendado
5 anos. Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que 
pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 3 anos.

Distribuição de rendimentos 
O Fundo é de capitalização (acumulação).

Riscos materialmente relevantes 
Risco de mercado imobiliário: traduzido pela variação do preço dos 
valores imobiliários que o compõem, motivada por diversos fatores 
(localização geográfica, sector de atividade económica e qualidade dos 
arrendatários. Para mitigar os riscos, o Fundo procede a uma rigorosa 
análise das aplicações, tentando assegurar a diversificação das mesmas. 
Risco de liquidez: medido pela maior ou menor capacidade de 
alienação dos valores imobiliários. 
Risco de ocorrência de catástrofes naturais: risco que se encontra 
devidamente segurado.

Estratégia de Investimento
Investimento em ativos imobiliários com rendimento. 
Elevada diversificação setorial e por inquilino.
Target de investimento – ativos com yields brutas entre 6% e 7,5%.
Baixa volatilidade, privilegiando contratos longos e inquilinos de 
bom rating.
Contratos de arrendamento longos.

Últimos 12 meses(1)

Últimos 24 meses(2)

Desde o lançamento(3)

(1) 28.04.22 a 28.04.23.                 (2) 28.04.21 a 28.04.23.       (3) 28.08.20 a 28.04.23.
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Performance Classe de Risco

Ficha Técnica – Ups Classe A ISIN: PTSQUGHM0007

Subscrição Inicial (mín.)

Subscrições seguintes

Comissão de subscrição

Comissão de Resgate
Ups Classe A

Comissão de Gestão Fixa

Comissão de Depositário

Comissão de Gestão Variável

€100

1 UP

0%

Até 364 dias (inclusive): 2%
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias: 0,5%

1% ao ano

0,09% ao ano
10% da diferença entre a Taxa 
Euribor a 12 meses adicionada
de 2% e a performance do Fundo

Exposição Geográfica dos Imóveis*
Portugal 74% Espanha 26%

Comentário de Gestão
Em abril, a aquisição de um Minipreço no valor de €1,8M e de um 
Leroy Merlin de €3,6 M vieram alargar a carteira de ativos do Fundo. 
Foi ainda assinado um CPCV para um ativo de retalho alimentar no 
valor de €5,6M. Quanto ao pipeline em curso, está em Due Diligence 
um ativo logístico/industrial na área da life science. Uma operação 
acima dos €8M associada a um contrato de arrendamento de longa 
duração, ao qual se soma ainda uma unidade de retalho alimentar.
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Entidade comercializadora:

Canais de comercialização BEST à distância: www.bancobest.pt, App e telefone 218 505 775 (dias úteis, das 8h às 20h) e nos Centros de Investimento.

A informação seguinte não dispensa a consulta do Prospecto e da IFI do Fundo
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* 28.04.2023
** O veículo de investimento a que se referem as medidas de rendibilidade é um fundo de investimento imobiliário, não devendo ser confundido com outros fundos ou veículos de investimento. O fundo 
é gerido pela Square Asset Management – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos 
que constituem o seu património. A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura da informação fundamental destinada aos investidores (IFI) que se encontra disponível, a 
pedido, em todos os locais e meios de comercialização. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de 
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos 
participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consulta-
das no documento constitutivo do fundo. As rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos. As 
rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que 
respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime 
fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no regulamento de gestão do fundo, disponível, a pedido, em todos os respetivos locais e meios de comercialização.

Composição da Carteira*

Total do Ativo:                   € 48.422.362

19% Supermercados
15% Escritórios
15% Logística
11% Estação de Serviço
11% Retalho Distribuição
3% Retalho de Rua
26% Liquidez


