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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre conclusão da venda da Millennium
bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento, S.A.

Nos termos anteriormente anunciados, a venda da totalidade do capital social da
Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
(a “MGA”) à Corretaje e Información Monetária y de Divisas, S.A. (o “Grupo CIMD”) (a
“Transação”) foi hoje concluída.
A atual oferta dos fundos de investimento geridos pela MGA manter-se-á em todos os
canais e redes de distribuição do Millennium bcp.
Os fundos de investimento geridos pela MGA, abrangendo os mais importantes mercados
e classes de ativos, proporcionam uma oferta que se adapta às preferências dos
investidores em termos de diversificação e risco, razão pela qual farão parte dos
produtos disponibilizados no modelo de distribuição de fundos de investimento em
arquitetura aberta, seguido pelo Millennium bcp após a conclusão da Transação.
A natureza e as políticas de investimento dos fundos de investimento mobiliário
atualmente geridos pela MGA não serão alteradas por motivo da aquisição da MGA pelo
Grupo CIMD e os Clientes do Millennium bcp continuarão a poder subscrever e a ter
acesso à informação, nos mesmos moldes, dos 18 fundos de investimento mobiliário
atualmente geridos pela MGA.
A generalidade das atuais equipas de gestão de investimentos, comercial e de operações
da MGA continuará em funções na sociedade gestora, a qual continuará a seguir uma
estratégia de investimento disciplinada, orientada para a maximização do desempenho
sustentado dos fundos de investimento geridos, nas diferentes classes de ativos e
horizontes temporais, enquadrada por limites de volatilidade adequados aos perfis de
risco previstos nas políticas de investimento definidas e que toma em consideração o
perfil conservador da sua base de subscritores.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 3.706.690.253,08 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882.

DIREÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
lmonteiro@millenniumbcp.pt

CONTACTO DE IMPRENSA
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt
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O Millennium bcp continuará a assegurar a função de depositário dos fundos de
investimento geridos pela MGA. O património de tais fundos, nos termos da lei, é
autónomo e segregado do Millennium bcp e da MGA.
A Millennium Gestão de Activos foi recentemente distinguida com os prémios (*) do
Diário Económico / Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e
Patrimónios (APFIPP) em três categorias, conquistando os prémios para os melhores
fundos nacionais de curto prazo – Millennium Liquidez - e de melhor fundo multi-ativos –
Millennium Prestige Conservador. Conseguiu também a distinção para melhor fundo de
ações não domiciliado em Portugal, com o Millennium SICAV - North American Equities.
Foram ainda reconhecidos pelo júri deste evento, dada a sua boa performance, os fundos
da MGA Millennium Eurocarteira e Millennium Euro Taxa Variável, nomeados nas classes
de melhor fundo de ações europeias e melhor fundo de obrigações a taxa indexada,
respetivamente.
Além destes prémios, o responsável pela Direção de Investimentos da MGA foi distinguido
como Personalidade do Ano na atividade de gestão de fundos de investimento, prémio
este que visa reconhecer o profissionalismo dos gestores nacionais tomando em
consideração a sua performance, a sua relação com o risco assumido e a consistência dos
resultados obtidos.
Concluída a Transação, a MGA disponibilizará novos contactos e um sítio de internet,
“www.imga.pt”, através dos quais os Clientes poderão conhecer a sociedade gestora e
onde lhes será disponibilizada informação legal e comercial sobre os fundos de
investimento geridos pela MGA.
À data de 31 de Março de 2015, a MGA apresentava um volume total de ativos sob gestão
de 1.590 milhões de euros em fundos de investimento mobiliário, correspondentes a uma
quota de mercado de 13,2% no mercado nacional, segundo dados da APFIPP, o que
corresponde ao 4.º lugar entre as maiores sociedades gestoras no ranking nacional.

(*) Os prémios do Diário Económico / Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e
Patrimónios (APFIPP) são da responsabilidade das entidades que os atribuíram.
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