
Aston Gold - FCR 

A melhoria do risco de Portugal, as taxas de juros baixas,

yields residenciais entre os mais altos da Europa e

incentivos fiscais para estrangeiros, transformou Portugal

num destino de muitos investidores internacionais.

Com vista a aproveitar estas oportunidades, a Dunas

Capital disponibiliza o Aston Gold – FCR, um fundo de

capital de registo registado junto da Comissão do

Mercado dos Valores Mobiliários.

Política de Investimentos

O Aston Gold – FCR direciona o seu investimento para

sociedades que desenvolvam a sua atividade no setor

imobiliário. No mínimo sessenta por cento do

investimento do fundo deve ser concretizado em

sociedades comerciais sediadas em território Português.

O Fundo não investirá em participações sociais admitidas

à negociação em mercado regulamentado.

A entidade gestora, com o auxílio de consultores

especializados, procurará investir em sociedades

comerciais que detenham projetos imobiliários em

território Português que tenham como objetivo o

desenvolvimento ou arrendamento. Os empreendimentos

podem ser destinados para uso residencial ou comercial.

Público-Alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam obter

a autorização de residência para atividade de

investimento (ARI), através do Visto Gold e investidores

que queiram ter uma parcela do seu património alocado

em ativos que visam o potencial de valorização no médio

e longo prazo através de investimentos no setor

imobiliário. Ressalva-se a necessidade de contratação de

profissionais especializados na assistência à emissão do

visto.

Sumário Executivo

* A ser cobrada na liquidação do fundo

** Suportada pelo Fundo

DISCLAIMER: OS FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO NÃO SÃO GARANTIDOS PELA ENTIDADE GESTORA OU POR QUALQUER SISTEMA DE SEGURO. ACONSELHA-SE A LEITURA DO REGULAMENTO DE GESTÃO PARA

QUE O INVESTIDOR POSSA DECIDIR DE FORMA INFORMADA SE PRETENDE INVESTIR.

Prestadores de Serviços

Objetivo

Capital máximo do fundo: € 50.000.000,00

Capital mínimo para início do fundo: € 2.000.000,00

Montante mínimo de subscrição: € 50.000,00

Comissão de gestão fixa: 0,75% a.a.

Comissão de gestão variável: 20% sobre o que exceder

5% da rentabilidade do Fundo ao ano*

Duração do Fundo: 7 anos

O Aston Gold - FCR tem como objetivo o investimento direto

ou indireto em sociedades com elevado potencial de

desenvolvimento e valorização, que desenvolvam a sua

atividade no setor imobiliário, designadamente em projetos de

desenvolvimento imobiliário, arrendamento comercial e

residencial, reabilitação urbana, turismo, gestão imobiliária, e

serviços complementares a essa atividade.

Distribuição de Resultados: até 3% a.a.

Comissão de Subscrição: 2,50% na entrada**

Outros: Fundo Fechado / Sem liquidez durante a vigência 

/ Não admitido à negociação em mercado regulamentado

Entidade Gestora: Dunas Capital - Gestão de Activos - SGOIC, S.A.
Gestora de ativos detida por sócios Portugueses com experiência média superior a 20 anos. A entidade é supervisionada pela CMVM. A

Dunas Capital dedica-se à gestão de fundos e patrimónios de terceiros, institucionais e privados.

Depositário: Bankinter Portugal
Presente há 3 anos em Portugal, o Bankinter tem o objetivo claro de apoiar financeiramente as famílias e as empresas a realizar os

seus projetos. Um banco que conta com mais de 50 anos de experiência e presença na Espanha. Em ambos os países, tem mais de

um milhão de clientes.

Consultores: JLL and CBRE
Consultores especializados, líderes mundiais no mercado imobiliário e que serão os responsáveis por apresentar à entidade gestora as

oportunidades de renda e de desenvolvimento que o fundo virá a adquirir.

Auditor: Ernst & Young (EY Portugal)
Líder global em auditoria e em serviços de assessoria fiscal, assessoria de gestão e apoio a transações, tendo também equipas

especializadas no apoio a serviços financeiros.


