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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo adota a denominação BIZ Europa Bull Fundo de Investimento Alternativo Aberto (adiante 

designado por “Fundo” ou “OIC”) e constituiu-se como um Fundo de investimento alternativo aberto com 

duração indeterminada. A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários em 30 de Julho de 2020, e iniciou a sua atividade em 23 de Novembro de 2020. 

A sua Administração e Gestão competem à BIZ Capital, SGOIC, S.A., que integra um grupo financeiro 

independente (Grupo BIZ) com mais de vinte anos de existência e que se encontra sob a supervisão do 

Banco de Portugal, CMVM e ISP.  

 
ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

 
Economia Mundial 

 
Durante este período, a economia mundial caiu 3,5%, abaixo da quebra de 4,4% prevista anteriormente 

pelo Fundo Monetário Internacional.  

O impacto extraordinariamente negativo da pandemia na economia global obrigou a uma resposta 

generalizada em termos de política económica, tanto na vertente monetária, como na orçamental.  

Na zona euro, o BCE lançou um programa de compra de dívida pública e reforçou outros programas de 

injeção de liquidez no sistema bancário, o que permitiu a estabilidade das taxas Euribor (em valores 

negativos) e uma queda das taxas de juro de longo prazo do euro, permitindo assim alguma redução das 

yields das obrigações do tesouro dos estados-membros da periferia. 

Para 2021 prevê-se ainda um cenário de forte incerteza no que respeita à recuperação da economia a 

nível global.  

A recuperação estará ainda bastante dependente da evolução da pandemia, nomeadamente no que 

respeita à evolução das mutações do coronavírus, do sucesso das vacinas e da capacidade e resiliência dos 

sistemas económicos em cada país. 

Neste sentido, o FMI reviu já a projeção dos Estados Unidos fortemente em alta e a da zona euro em baixa. 

Os EUA devem crescer mais dois pontos percentuais do que inicialmente previsto, atingindo uma 

expansão de 5,1%. Na zona euro as previsões apontam para um corte de um ponto percentual na taxa 

prevista de crescimento, avançando apenas 4,2%. Estes crescimentos previstos revelam-se ainda bastante 

insuficientes, tendo em conta a pesada recessão de mais de 7% verificada no ano transato. Todas as quatro 

grandes economias europeias são afetadas, especialmente Itália e Espanha, que devem crescer menos 2,2 

pontos e 1,3 pontos percentuais, respetivamente. Itália avança assim apenas 3% em 2021 e Espanha 5,9%. 

Em termos de índices bolsistas, e apesar da queda da economia a nível mundial, os índices NASDAQ e S&P 

500 registaram performances muito interessantes, valorizando 43,6% e 16,3% respetivamente. Nos EUA, 
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o índice Dow Jones valorizou 7,3% e na Europa, o DAX subiu 3,3%, tendo o CAC40 registado perdas de 

7,1% e o IBEX, de 15,5%. 

 

Economia Portuguesa 

Em 2020, a economia portuguesa registou a maior contração dos últimos 50 anos. Nesse período, o PIB 

português contraiu 7,6% essencialmente decorrente dos efeitos pandémicos sobre a atividade, que se 

revelou mais prejudicial para os setores do turismo e do consumo privado e, em menor grau, para o 

investimento. 

De acordo com as previsões do Banco de Portugal, o PIB deverá crescer 3,9% em 2021 e 5,9% em 2022. 

Com estes números, o BdP espera que o Produto Interno Bruto português regresse ao nível pré-crise (de 

2019) apenas em 2022.  

Em consonância com a queda da economia, o índice bolsista PSI-20 registou perdas na ordem dos 6%.  

 
ATIVIDADE DO FUNDO 
 
Caraterização 
 
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos 

orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações 

convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de 

ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações, de sociedades da União 

Europeia, Suíça e Noruega. 

 
Política de Investimento 
 

O Fundo poderá investir em valores mobiliários cotados e não cotados nomeadamente valores mobiliários 

e instrumentos do mercado monetário, designadamente (i) ações, obrigações com direito de subscrição 

de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito 

de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; (ii) títulos 

de divida pública e privada e títulos de participação e (iii) ativos de curto prazo. 

O Fundo pode ainda investir até 30% do seu valor líquido global em unidades de participação de outros 

Fundos e em instrumentos financeiros derivados. 

A política de investimentos do Fundo é orientada por forma a assegurar direta ou indiretamente a 

manutenção, em permanência, de uma exposição aos mercados de ações de entre um mínimo de 40% e 

um máximo de 130% do seu valor líquido global. 

As funções de banco depositário são exercidas pelo Bison Bank, S.A 
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VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

 
O valor da unidade de participação é calculado semanalmente todas as segundas feiras, ou no dia 

imediatamente posterior quando houver feriados, e determina-se pela divisão do valor líquido global do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  

O valor líquido global é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões 

e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira.  

O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos ativos que integram o património do Fundo 

será as 17 horas (hora de Portugal Continental). 

Ver mais detalhe na nota 4 do anexo às demonstrações financeiras. 

 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE - INFORMAÇÃO FINANCEIRA E PERFORMANCE 
 
Como mencionado anteriormente o Fundo teve início a 23 de novembro de 2020, pelo que à data do fecho 

do exercício apenas estava em atividade à dois meses. 

 
Evolução das Unidades de Participação 
 
 

 
 
 
Performance 
 
 

 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

Valor Global Líquido do Fundo 3.936.409,00 €   -  €                     

Categoria A

Nº UP´s 2.501                    -                         

Valor das UP´s 1.066,9155 €       -  €                     

Categoria B

Nº UP´s 1.186                    -                         

Valor das UP´s 1.069,2896 €       -  €                     

Descritivo

31/12/2020 31/12/2019

Valor Global Líquido do Fundo 3.936.409,00 €   -  €                     

Categoria A

Nº UP´s 2.501                    -                         

Valor das UP´s 1.066,9155 €       -  €                     

Categoria B

Nº UP´s 1.186                    -                         

Valor das UP´s 1.069,2896 €       -  €                     

Descritivo
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Nota:  Devido à recente criação deste Fundo, os dados disponíveis são ainda insuficientes para fornecer 

uma indicação útil aos investidores acerca das rentabilidades históricas. 

Contudo, as rendibilidades apresentadas representam os dados desde a sua criação até ao exercício findo 

a 31-12-2020, não sendo as mesmas, garantia de rendibilidades futuras, podendo o valor das unidades de 

participação aumentar ou diminuir em função do Indicador Sintético de Risco que varia entre 1 (risco 

mínimo) e 7 (risco máximo). 

 

Baixo Risco 
    Elevado Risco 
 

      

Remuneração potencialmente 
mais baixa 

 Remuneração potencialmente 
mais elevada  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Comissões Suportadas pelo Fundo e pelos Participantes 
 
Desde o início do fundo, não se verificaram alterações significativas ao nível dos custos suportados por 
este.  
 
 
Custos e Proveitos 
 
 

 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

Proveitos

Mais Valias 429.752 €         -  €                  

Rendimentos títulos -  €                  -  €                  

Ganhos em op extrapatrimonias -  €                  -  €                  

Outros Rendimentos 36 €                   -  €                  

Total 429.788 €         -  €                  

Custos

Menos valias 163.613 €         -  €                  

Comissão gestão 9.893 €             -  €                  

Comissão depósito 673 €                 -  €                  

Custos com transações 5.091 €             -  €                  

Impostos 427 €                 -  €                  

Perdas em op extrapatrimonias -  €                  -  €                  

Outros Custos 1.977 €             -  €                  

Total 181.674 €         -  €                  

Resultado do Fundo 248.114 €         -  €                  

Descritivo
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Demonstração do Património 
 

 

 
 
 
Evolução dos Ativos Sobre Gestão 
 

 
 
 
Identificação e Justificação dos Desvios 
 
No exercício findo a 31 de dezembro de 2020, não se verificaram desvios relativos à Política de Exercício 

dos Direitos de Voto que a sociedade gestora definiu e implementou, e cujo conteúdo é do conhecimento 

da CMVM. 

 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

Proveitos

Mais Valias 429.752 €         -  €                  

Rendimentos títulos -  €                  -  €                  

Ganhos em op extrapatrimonias -  €                  -  €                  

Outros Rendimentos 36 €                   -  €                  

Total 429.788 €         -  €                  

Custos

Menos valias 163.613 €         -  €                  

Comissão gestão 9.893 €             -  €                  

Comissão depósito 673 €                 -  €                  

Custos com transações 5.091 €             -  €                  

Impostos 427 €                 -  €                  

Perdas em op extrapatrimonias -  €                  -  €                  

Outros Custos 1.977 €             -  €                  

Total 181.674 €         -  €                  

Resultado do Fundo 248.114 €         -  €                  

Descritivo

Valor Peso Relativo Valor Peso Relativo

VALROES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.667.614 €         69,19% -  €                     0,00%

M.C.O.B.V. Portuguesas 301.165 €            7,81% -  €                     0,00%

M.C.O.B.V. Estados Membros UE 2.366.449 €         61,38% -  €                     0,00%

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 1.188.074 €         30,81% -  €                     0,00%

Portugal -  €                     0,00% -  €                     0,00%

Estado membro EU 1.188.074 €         30,81% -  €                     0,00%

Total do ativo 3.855.688 €         100,00% -  €                     0,00%

Descritivo
31/12/2020 31/12/2019
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Erros de valorização 
 
No exercício económico findo a 31 de dezembro de 2020 foi detetado um erro de valorização de um título 

em carteira, o qual por lapso se encontrava registado ao respetivo custo de aquisição, situação que 

originou uma subvalorização da carteira. Foram de imediato desencadeados todos os procedimentos 

necessários para efetuar a necessária correção bem como a necessária comunicação a entidade de 

supervisão. 

 
EVENTOS SUBSEQUENTES  
 
Pandemia – COVID 19 
 
Como é do conhecimento geral, o Mundo foi severamente afetado pela pandemia COVID-19. Durante o 

primeiro trimestre do ano de 2021, a pandemia continuou a afetar de sobremaneira a economia mundial, 

pelo que, a recuperação económica dependerá bastante do sucesso das medidas de “combate” ao vírus. 

Em termos de funcionamento, a Sociedade Gestora implementou, ainda em março de 2020, todos os 

mecanismos para minimizar os riscos para a saúde dos seus colaboradores e parceiros de negócio. 

Desde logo, foram iniciados todos os testes por forma a garantir que o trabalho remoto funcionaria de 

forma correta e segura. Garantidos estes dois fatores, foi de imediato implementado o regime de 

teletrabalho para a totalidade dos seus colaboradores.  

A partir do mês de junho, e em consequência do desagravamento das medidas, foi decido que as equipas 

voltariam ao trabalho em regime rotativo. Contudo, e fruto de novo agravamento da situação, no inico de 

novembro de 2020, foi novamente decretado o regime de teletrabalho para a generalidade dos 

trabalhadores que ainda hoje se verifica. 

 
Impactos nas Demonstrações Financeiras 
 
Com a declaração do estado de pandemia em março de 2020, os mercados financeiros reagiram de 

imediato, tendo refletido uma enorme volatilidade e uma diminuição da liquidez dos ativos. Contudo, os 

meses seguintes conseguiram devolver a desejada estabilidade pelo que, não se verificaram impactos 

materialmente relevantes nas demonstrações financeiras do Fundo a 31-12-2020.  

 

Continuidade  
 
Por forma a acompanhar e antecipar todos os impactos provenientes do estado pandémico atual, foram 

reforçados todos os procedimentos existentes relacionados com o controlo de liquidez e rendibilidade do 

Fundo, não de identificando, à data de hoje, qualquer situação que coloque em causa a continuidade do 

mesmo.  

 
 
Lisboa, 30 de Abril de 2021 
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DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

 

 

 

31 de dezembro de 2020 
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 BALANÇO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020            (Montantes expressos em Euros) 

 

CAPITAL E PASSIVO

31-12-2020

Bruto Mv mv/P Líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO OIC
21 Obrigações - - - - 61 Unidades de Participação 1 3.686.884
22 Ações 3 2.469.028 211.192 12.606 2.667.614 62 Variações Patrimoniais 1 1.411
23 Outros Títulos de Capital - - - - 64 Resultados Transitados - 
24 Unidades de Participação 3 1.197.358 30.236 39.520 1.188.074 65 Resultados Distribuidos - 
25 Direitos - - - - 67 Dividendos Antecipados das SIM - 
26 Outros Instrumentos de Dívida - - - - 66 Resultados Líquidos do Exercício 1 248.114

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 3.666.386 241.428 52.126 3.855.688 TOTAL DO CAPITAL DO OIC 3.936.409

OUTROS ATIVOS
31 Outros Ativos da Carteira - - - - 48 PROVISÕES ACUMULADAS

TOTAL DE OUTROS ATIVOS - - - - 481 Provisões para Encargos - 

TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS - 

TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores - - - - TERCEIROS

421 Resgates a Pagar a Participantes - 

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - 422 Rendimentos a Pagar a Participantes - 
423 Comissões a Pagar 17 10.698

DISPONIBILIDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 17 252
11 Caixa - - - - 43+12 Empréstimos Obtidos - 
12 Depósitos à Ordem 3 93.516 - - 93.516 44 Pessoal - 
13 Depósitos a Prazo e com pré-aviso - - - - 46 Acionistas - 
14 Certificados de Depósito - - - - TOTAL DOS VALORES A PAGAR 10.950
18 Outros Meios Monetários - - - - 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 93.516 - - 93.516 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de Custos 17 1.845
51 Acréscimos de Proveitos - - - - 56 Receitas com Proveito Diferido - 
52 Despesas com Custo Diferido - - - - 58 Outros Acrécimos e Diferimentos - 
58 Outros Acrécimos e Diferimentos - - - - 59 Contas Transitórias Passivas - 
59 Contas Transitórias Ativas - - - - 

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIF. ATIVOS - - - - TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 1.845

3.759.902 241.428 52.126 3.949.204 TOTAL DO CAPITAL E DO PASSIVO 3.949.204

Total do Nº de Unidades de Participação 1 3.687 Valor Unitário da Unidade de Participação 1

Abreviaturas : MV - Mais  Val ias ; mv - Menos  Val ias ; P - Provisões . Categoria A 2.501 Categoria A 1.066,9155

Categoria B 1.186 Categoria B 1.069,2896

TOTAL DO ATIVO

NOTAS

ATIVO

CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS CÓDIGO 31-12-2020DESIGNAÇÃO
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 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020    (Montantes expressos em Euros) 

 

PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS 31-12-2020 CÓDIGO DESIGNAÇÃO NOTAS 31-12-2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

712+713 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos - 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos - 

711+714+717+718 De Operações Correntes - 811+814+817+818 De Operações Correntes - 

719 De Operações Extrapatrimoniais - 819 De Operações Extrapatrimoniais - 

COMISSÕES E TAXAS

722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 5.091 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 5 10.698 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos - 

729 De Operações Extrapatrimoniais - 829 De Operações Extrapatrimoniais - 

PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 163.613 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

731+…+738 Outras, em Operações Correntes - 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Ativos 5 429.752

739 Em Operações Extrapatrimoniais - 831+838 Outras Operações Correntes - 

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais - 

7411 + 7421
Impostos Sobre o Rendimento de Capitais e 

Incrementos Patrimoniais
- 

7412 + 7422 Impostos Indiretos 9 427 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES

7418 + 7428 Outros Impostos - 851 Para Riscos e Encargos - 

75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO

751 Provisões para Encargos - 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 36

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 1.845

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 181.674 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 429.788

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

781 Valores Incobráveis - 881 Recuperação de Incobráveis - 

782 Perdas Extraordinárias - 882 Ganhos Extraordinários - 

783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores - 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores - 

788 Outros Custos e Perdas Eventuais - 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais - 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - 

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) 248.114 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) - 

TOTAL 429.788 TOTAL 429.788

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Ativos 261.048 F-E Resultados Eventuais - 

8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais - B+D-A-C+74 Resultados Antes de Impostos 266.079 

B-A Resultados Correntes 248.114 B+D-A-C Resultado Líquido do Período 248.114 

CUSTOS E PERDAS
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  

  

(Montantes expressos em Euros) 

 

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

RECEBIMENTOS:

Subscrição de unidades de participação 3.691.885

PAGAMENTOS:

Resgates de unidades de participação 3.589

3.688.296 

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 3.039.033

PAGAMENTOS:

Compra de títulos e outros ativos 6.628.583

Juros e custos similares pagos - 

Comissões de Bolsa suportadas 678

Comissões de corretagem 4.413

Outras taxas e comissões 176

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos -3.594.817 

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

Outros recebimentos correntes 37

PAGAMENTOS:

Comissão de gestão - 

Comissão de depósito - 

Outros pagamentos correntes - 

Fluxo das operações de gestão corrente 37 

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - 

PAGAMENTOS:

Perdas imputáveis a exercícios anteriores - 

Fluxo das operações eventuais - 

Saldo dos fluxos de caixa do período (A) 93.516 

Efeito das Diferenças de Câmbio - 

Disponibilidades no início do período (B) 3 - 

Disponibilidades no fim do período (C) = (B) + (A) 3 93.516 

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC

NOTAS 31-12-2020
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ANEXO ÀS 

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

 

 

 

31 de dezembro de 2020 
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BASES DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS 

Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras foram preparadas numa ótica de continuidade e estão apresentadas com 

base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos 

de Investimento Coletivo, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade, na sequência das competências que lhe foram atribuídas pela 

Lei nº 16/2015 de 24 de fevereiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro e com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2020, de 7 de julho e pela Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto. 

Principais políticas contabilísticas 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 

foram as seguintes: 

a) Especialização de Exercícios 

O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com a especialização do exercício, sendo reconhecidas 

à medida que são geradas, independentemente do seu recebimento e pagamento.  

b) Unidades de participação 

O Fundo está dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por unidades 

de participação, as quais conferem direitos idênticos aos participantes. As unidades de participação 

adotam a forma escritural e são fracionadas para efeitos de subscrição e resgate. 

O Fundo emite unidades de participação de acordo com duas categorias diferentes cuja distinção é 

definida em função das respetivas comissões de gestão: 

i) Cada cliente subscreve unidades de participação da Categoria A, até atingir um “saldo de subscrições 

líquidas” de 750.000 Euros; 

ii) A subscrição na Categoria B está condicionada ao Cliente ter um saldo de subscrições líquidas na 

Categoria A de 750.000 euros. 

O valor da unidade de participação é calculado semanalmente todas as segundas-feiras, ou no dia 

imediatamente posterior quando houver feriados, e determina-se pela divisão do valor líquido global do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado 

deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e encargos suportados até ao 

momento da valorização da carteira. 

O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos ativos que integram o património do Fundo 

são as 17 horas (hora de Portugal Continental).  

O momento do dia relevante para a determinação da composição da carteira será o mesmo do parágrafo 

anterior, tendo em conta todas as transações efetuadas até esse momento. 

O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, é o que vigorar no dia útil seguinte ao do 

período de subscrição. A subscrição é efetuada a preço desconhecido. 

http://www.bizgroup.eu/
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O valor da unidade de participação, para efeitos de resgate, é o que vigorar no dia útil seguinte ao do 

período de resgate e calculado conforme descrito no ponto 5.1. do Capítulo II da Parte I do Prospeto do 

Fundo. O resgate é efetuado a preço desconhecido. 

c) Títulos 

No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, os mesmos são valorizados de acordo com as 

regras estabelecidas no Prospeto do Fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. O critério 

valorimétrico para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de custeio FIFO. 

d) Comissão de gestão 

Pelos serviços de gestão prestados, a Sociedade Gestora cobra uma comissão de gestão, a qual constituí 

um encargo do Fundo. 

A título de comissão de gestão fixa é imputada diariamente uma comissão máxima de gestão igual a: 

• Unidades de Participação Categoria A: 3,0% (taxa anual nominal); 

• Unidades de Participação Categoria B: 1,0% (taxa anual nominal). 

Estas taxas são calculadas diariamente sobre o valor líquido global do Fundo (antes de comissões e 

encargos) correspondente às Categoria A e B respetivamente e cobradas mensalmente. 

Adicionalmente, durante cada ano civil, e sujeita a provisionamento diário, é calculada uma comissão de 

performance máxima igual a 30% do excesso de rentabilidade de cada categoria, depois de dedução da 

comissão de gestão fixa, da comissão de depósito e dos encargos, em relação ao parâmetro de referência 

no mesmo período e desde que a rentabilidade final, após imputação da comissão variável, não seja 

inferior a zero. 

e) Comissão de depósito 

Pelo exercício das suas funções de depositário, a entidade depositária tem direito a uma comissão de 

depósito de 0,1% (taxa anual nominal), calculada diariamente sobre o valor líquido global do fundo (antes 

de comissões e encargos), e cobrada trimestralmente. À comissão de depósito acresce Imposto do selo à 

taxa legal aplicável. 

 

f) Outros encargos 

Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suporta os encargos decorrentes das transações 

de valores efetuadas por sua conta, encargos fiscais, bem como os custos de auditoria obrigatórios. 

Adicionalmente, o Fundo paga à CMVM uma taxa mensal, liquidada mensal e postecipadamente. Esta taxa 

é calculada sobre o património líquido do Fundo, correspondente ao último dia do mês. 

g) Política de rendimentos 

O Fundo não distribui rendimentos, sendo os mesmos capitalizados na totalidade. 

h) Regime fiscal 

O Decreto-Lei n.º 7/2015 entrou em vigor no dia 1 de julho de 2015, o qual estabeleceu que o Fundo 

passou a ser tributado em IRC, à taxa geral prevista no Código do IRC (atualmente fixada em 21%), 

encontrando-se isento de derrama municipal e estadual. 

http://www.bizgroup.eu/


 
 

 

BIZ Europa Bull, Fundo de Investimento Alternativo Aberto 
Número de pessoa coletiva 720 016 444 • Registado na CMVM com o código n.º 1644 

Entidade Gestora: BIZ Capital SGOIC, S.A. – Capital Social 250 000 € - Matriculada na CRC Lisboa sob o n.º único de matrícula e pessoa coletiva 509 753 540. 
Registada na CMVM em 30/07/2020 

Av. Eng.º Duarte Pacheco - Amoreiras -Torre 2 - Piso 16 - Fração BA • 1070-102 Lisboa – Portugal 
Tel.: +351 21 359 18 00 • Fax: +351 213 591 897 • info@bizcapital.eu • www.bizgroup.eu 

 

 

 

15 
 

O lucro tributável do Fundo corresponde ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo com as 

normas contabilísticas legalmente aplicáveis, não sendo, em regra, considerados os rendimentos de 

capitais, prediais e mais-valias, os gastos ligados aqueles rendimentos ou previstos no artigo 23.º-A do 

Código do IRC, bem como os rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão 

e outras comissões que revertam para o Fundo. 

Os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação são deduzidos aos lucros tributáveis, 

havendo-os, aplicando-se o disposto no n.º 1 e nº 2 do artigo 52.º do Código do IRC.  

O Fundo encontra-se sujeito a tributação autónoma às taxas previstas no Código do IRC.  

No que respeita ao Imposto do Selo, os Fundos são tributados em sede deste imposto sobre o valor líquido 

global dos seus ativos à taxa de 0,0025%, por trimestre, relativamente aos Fundos que invistam 

exclusivamente em instrumentos de mercado monetário e depósitos bancários e à taxa de 0,0125%, por 

trimestre, para os restantes. 

 

COMPARABILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Conforme referido anteriormente, o Fundo iniciou a atividade a 23 de dezembro de 2020, pelo que, as 

demonstrações financeiras não apresentam valores comparativos do exercício de 2019, refletindo apenas 

a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa referentes a menos de dois meses de 

atividade. 

As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regulamento da CMVM n.º 6/2013. As notas 

cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis.  

 Os valores encontram-se expressos em Euros, exceto quando mencionado o contrário. 

 

1. CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação (UP), com duas categorias 

diferentes. As unidades de participação adotam a forma escritural e são fracionadas para efeitos de 

subscrição e resgate. O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 

1.000,00 euros. 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o exercício de 2020 foi o seguinte: 
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O valor líquido global do Fundo, em termos globais e unitários, assim como o número de unidades de 

participação em circulação apresentaram a seguinte evolução, por categoria de UP:  

 

 

 

A 31 de dezembro de 2020, a divisão do número de participantes por escalão era a seguinte: 

 

 

Valor base

   Categoria A - 2.504.559 -3.455 - - 2.501.104 

   Categoria B - 1.185.780 - - - 1.185.780 

Diferença p/ Valor Base

   Categoria A - 1.546 -134 - - 1.411 

   Categoria B - - - - - - 

Resultados transitados - - - - - - 

Resultado líquido do exercício - - - - 248.114 248.114 

  - 3.691.885 -3.589 - 248.114 3.936.409 

Categoria A

Nº de unidades de participação - 2.505 -3 2.501 

Valor da unidade de participação - 1.000,6173 1.038,8144 1.066,9155 

Categoria B

Nº de unidades de participação - 1.186 - 1.186 

Valor da unidade de participação - 1.000,0000 - 1.069,2896 

31-12-202031-12-2019 Subscrições Resgates Outros
Res. líq. do 

exerc.

A B A B

2020 Mar - - - - - 

Jun - - - - - 

Set - - - - - 

Dez 3.936.409 1.066,9155 1.069,2896 2.501,1041 1.185,7800 

Ano

Valor da UP N.º UP's em Circulação

VLGFMês

A B

UPs < 0,5% 15 - 

0,5% ≤ UPs < 2% 12 - 

2% ≤ UPs < 5% 3 - 

5% ≤ UPs < 10% - - 

10% ≤ UPs < 25% 2 2

UPs ≥ 25% - - 

32 2

31-12-2020

Escalões
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BIZ Europa Bull, Fundo de Investimento Alternativo Aberto 
Número de pessoa coletiva 720 016 444 • Registado na CMVM com o código n.º 1644 

Entidade Gestora: BIZ Capital SGOIC, S.A. – Capital Social 250 000 € - Matriculada na CRC Lisboa sob o n.º único de matrícula e pessoa coletiva 509 753 540. 
Registada na CMVM em 30/07/2020 

Av. Eng.º Duarte Pacheco - Amoreiras -Torre 2 - Piso 16 - Fração BA • 1070-102 Lisboa – Portugal 
Tel.: +351 21 359 18 00 • Fax: +351 213 591 897 • info@bizcapital.eu • www.bizgroup.eu 

 

 

 

17 
 

2. TRANSAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, SUBSCRIÇÕES E RESGATES 

Durante o exercício de 2020, o volume de transações efetuadas pelo Fundo, por tipo de valor mobiliário, 

são os que se seguem: 

 

Subscrições e resgates 

De acordo com o prospeto do Fundo, no resgate de unidades de participação é cobrada ao participante 

uma comissão destinada a cobrir os custos de resgate. Esta comissão é deduzida do montante resgatado, 

variando em função dos prazos de detenção das unidades de participação, nos termos seguintes: 

• 1,0% em UP detidas até um ano; 

• 0,5% em UP detidas até dois anos; 

• 0,0% para prazos de detenção iguais ou superiores a dois anos. 

Para efeitos de apuramento da comissão de resgate, é utilizado o método contabilístico FIFO (First In, First 

Out), ou seja, as unidades de participação subscritas em primeiro lugar são as primeiras a serem 

consideradas para efeitos de resgate. 

Quando um cliente detenha mais de uma Categoria de unidades de participação, o resgate realizar-se-á 

observando-se a seguinte ordem, até se atingir o montante desejado para o resgate: 

• Em primeiro lugar são resgatadas as unidades da Categoria B, se existirem; 

• Por último são resgatadas as unidades da Categoria A. 

Durante o exercício de 2020, o valor das subscrições e dos resgates, bem como o valor das comissões de 

resgate cobradas aos participantes foram os seguintes: 

 

 

3. INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 

A 31 de dezembro de 2020, a carteira do Fundo decompõe-se conforme se apresenta no Anexo I.  

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, durante exercício de 2020 foi o seguinte: 

Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc. Mercado Fora Merc.

Ações 4.098.103 - 1.748.269 - 5.846.372 - 

Unidades de Participação 2.530.480 - 1.290.764 - 3.821.244 - 

6.628.583 - 3.039.033 - 9.667.616 - 

Compras Vendas Total

31-12-2020

31-12-2020 31-12-2020

Subscrições 3.691.885 - 
Resgates 3.589 36 

Valor Comissão cobrada

http://www.bizgroup.eu/
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Os depósitos à ordem, por moeda, encontram-se expressos em euros e estão domiciliados no Bison Bank. 

 

4. CRITÉRIO DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

4.1 Momento de referência da valorização 

O valor da unidade de participação é calculado semanalmente todas as segundas-feiras, ou no dia 

imediatamente posterior quando houver feriados, e determina-se pela divisão do valor líquido global do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 

O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de 

comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira. 

O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos ativos que integram o património do Fundo 

são as 17 horas (hora de Portugal Continental), bem como para a determinação da composição da carteira, 

tendo em conta todas as transações efetuadas até esse momento. 

O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, é o que vigorar no dia útil seguinte ao do 

período de subscrição. A subscrição é efetuada a preço desconhecido. 

O valor da unidade de participação, para efeitos de resgate, é o que vigorar no dia útil seguinte ao do 

período de resgate. O resgate é efetuado a preço desconhecido. 

4.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da unidade de participação 

A valorização dos ativos integrantes do património do Fundo e o cálculo do valor das unidades de 

participação são efetuados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, observando-se o seguinte: 

a) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mercado 

regulamentado, são valorizados ao último preço verificado no momento de referência, difundido através 

da Bloomberg ou da Reuters. 

b) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mais do 

que um mercado regulamentado, são valorizados aos preços praticados no mercado onde os mesmos são 

normalmente transacionados pela entidade responsável pela gestão. 

c) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mercado 

regulamentado, que não sejam transacionados nos 15 dias que antecedem a respetiva avaliação são 

equiparados a valores não negociados em mercado regulamentado, para efeitos de valorimetria. 

d) Os valores mobiliários não negociados em mercado regulamentado são valorizados ao valor médio das 

ofertas de compra e venda firmes ou, na sua impossibilidade, através do valor médio das ofertas de 

compra e de venda difundidas através de entidades especializadas, caso as mesmas se apresentem em 

31-12-2019 Aumentos Reduções 31-12-2020

Depósitos à ordem - 93.516 

- - - 93.516 
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condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do respetivo instrumento 

financeiro. Na impossibilidade da sua obtenção será utilizado o valor médio das ofertas de compra, 

difundidas através de entidades especializadas. Não são elegíveis ofertas de compra firmes ou médias de 

ofertas que incluam valores resultantes de ofertas de entidades que se encontrem em relação de domínio 

ou de grupo com a entidade responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos 

Valores Mobiliários, e cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 

e) As unidades de participação, quando não for possível aplicar as alíneas a) e b), são avaliadas ao último 

valor conhecido e divulgado pela respetiva entidade responsável pela gestão: 

i. Desde que a data de divulgação do mesmo não diste mais de 3 meses da data de referência; ou 

ii. Desde que, distando a data de divulgação do mesmo mais de 3 meses da data de referência, tal valor é 

o que reflete o justo valor atendendo às especificidades dos Fundos de investimento mobiliário em que o 

Fundo invista. 

f) As posições cambiais são avaliadas em função das últimas cotações conhecidas no momento de 

referência de valorização da carteira difundidas através de meios de informação especializados como 

sejam a Bloomberg ou a Reuters, ou pelo Banco de Portugal. 

g) Os instrumentos financeiros derivados OTC são valorizados ao valor de oferta de compra ou venda firme 

(consoante, se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas) de entidades financeiras credíveis, 

obtidas diretamente ou difundidas através de meios de informação especializados como sejam a 

Bloomberg ou a Reuters. Na impossibilidade da sua obtenção será utilizado o valor médio das ofertas de 

compra ou venda (consoante, se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas), difundidas pelos 

meios de informação especializados. Em qualquer dos casos não são elegíveis ofertas ou médias de ofertas 

que incluam valores de ofertas de entidades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com 

a entidade responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 

h) Na impossibilidade da aplicação das alíneas d) ou g), a entidade responsável pela gestão recorre à 

aplicação de modelos teóricos que considere mais apropriados atendendo às características do ativo, sem 

prejuízo dos casos particulares abaixo indicados: 

i. Tratando-se de instrumentos financeiros em processo de admissão a um mercado regulamentado, pode 

a entidade responsável pela gestão adotar critérios que tenham por base a avaliação de instrumentos 

financeiros da mesma espécie emitidos pela mesma entidade e que se encontrem admitidos à negociação, 

tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

ii. Tratando-se de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados 

incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, pode a entidade responsável pela 

gestão considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo amortizado, desde que: 

a. os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de crédito e de 

taxa de juro, reduzido; 
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b. a detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade seja provável ou, caso esta 

situação não se verifique, seja possível em qualquer momento que os mesmos sejam vendidos e 

liquidados pelo seu justo valor; 

c. Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo amortizado e o valor de 

mercado não é superior a 0,5%. 

iii. Tratando-se de contratos forwards cambiais, serão considerados para o apuramento do seu valor, a 

respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das respetivas moedas e o prazo remanescente do 

contrato. 

Considerando que uma parte dos Fundos em que o Fundo investe também divulgam, no mínimo 

trimestralmente, o valor das respetivas unidades de participação, tal poderá implicar um desfasamento, 

em relação ao último valor disponibilizado, de 180 dias. 

 

5. RESULTADOS DO FUNDO (PROVEITOS E CUSTOS) 

Os quadros que se apresentam de seguida demonstram os proveitos e custos do OIC, decorrentes das 

posições detidas nos mercados a contado e a prazo, bem como as comissões de gestão e de depósito 

suportadas. 

Proveitos 

 

Custos 

 

Mais Valias 

Potenciais

Mais Valias 

Efetivas
Soma Juros vencidos Juros decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Ações e Direitos 259.270 132.763 392.033 - - - - 

Unidades de participação 36.002 1.717 37.719 - - - - 

295.272 134.480 429.752 - - - - 

Natureza
Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de Juro  

Rendimento de 

Títulos
Soma

31-12-2020

Menos Valias 

Potenciais

Menos Valias 

Efetivas
Soma

Jur. vencidos e 

Comissões
Juros decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"

Ações e Direitos 60.684 13.568 74.252 - - - 

Unidades de participação 45.286 44.075 89.361 - - - 

COMISSÕES

De Gestão - - - 9.893 - 9.893

De Depósito - - - 673 - 673

Da Carteira de Títulos - - - 5.091 - 5.091

De Supervisão - - - 132 - 132

105.970 57.643 163.613 15.789 - 15.789

Juros e Comissões SuportadosPerdas de Capital

31-12-2020

SomaNatureza
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9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

No exercício de 2020, o Fundo suportou os seguintes impostos:  

 

 

13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2020, o Fundo apresentava os seguintes valores de carteira de ações, operações 

extrapatrimoniais realizadas e posição de risco não coberta:  

 

15. CUSTOS IMPUTADOS 

Os custos imputados ao Fundo durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresentavam o 

seguinte detalhe: 

 

 * Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência. 

31-12-2020

Impostos indiretos

Pagos em Portugal

    Imposto do selo - Verba 29 251 

    Imposto do selo sobre transações 176 

427 

Futuros Opções

Ações e Direitos 2.667.614 - - 2.667.614 

2.667.614 - - 2.667.614 

31-12-2020
Montante                      

(€)

Extrapatrimoniais
SALDO

Valor % VLGF * Valor % VLGF *

Comissão de Gestão 8.529 0,3332% 1.364 0,1112%

Comissão de Depósito 455 0,0178% 218 0,0178%

Taxa de Supervisão 89 0,0035% 43 0,0035%

Custos de Auditoria 1.247 0,0487% 598 0,0487%

Custos de Research - - - - 

Comissões indiretas - - - - 

10.321 2.223 

Valor Médio Global do Fundo 2.559.537 1.226.736 

Taxa Encar. Correntes (TEC) 0,4032% 0,1812%

Categoria A

31-12-2020

Categoria B
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A taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de 

gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de 

participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos financeiros 

derivados. 

Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes não teve em consideração taxas de encargos 

correntes dos fundos em que o Fundo investe, uma vez que a política de investimento não prevê investir 

mais de 30% do seu valor líquido global noutros fundos. 

 

17.  OUTROS 

Terceiros - Passivo 

Em 31 de dezembro de 2020 estas rubricas têm a seguinte composição:  

 

 

 

Acréscimos e diferimentos - Passivo 

Em 31 de dezembro de 2020 estas rubricas têm a seguinte composição:  

 

31-12-2020

Terceiros - Passivo

Comissões a pagar

Entidade Gestora 9.893 

Entidade Depositária 673 

Autoridade de Supervisão 132 

10.698 

Outras Contas de Credores

Estado e Outros Entes Públicos

Imposto do selo 252 

252 

10.950 

31-12-2020

Acréscimos e Diferimentos - Passivo

Acréscimos de custos

Auditoria 1.845 

1.845 
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18. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL AO SERVIÇO DA SOCIEDADE GESTORA 

Dando cumprimento ao exigido do n.º2 do art.º 161 do RGOIC, apresenta-se de seguida o 

montante total de remunerações do exercício de 2020 suportadas pela Sociedade Gestora: 

 

Nota: O Grupo BIZ encontra-se na fase final do seu processo de restruturação interna. Neste 

sentido, apenas em 1 de Janeiro de 2021, os restantes membros dos Orgãoes de Gestão e restantes 

funcionários, deixaram a esfera de uma outra sociedade do grupo e passaram a integrar os quadros 

da BIZ Capital SGOIC, S.A. 

 

19.     EVENTOS RELEVANTES  

Pandemia – COVID 19 
 
Como é do conhecimento geral, o Mundo foi severamente afetado pela pandemia COVID-19. Durante o 

primeiro trimestre do ano, a pandemia continuou a afetar de sobremaneira a economia mundial, pelo 

que, a recuperação económica dependerá bastante do sucesso das medidas de “combate” ao vírus. 

Em termos de funcionamento, a Sociedade Gestora implementou, ainda em Março de 2020, todos os 

mecanismos para minimizar os riscos para a saúde dos seus colaboradores e parceiros de negócio. 

Desde logo, foram iniciados todos os testes por forma a garantir que o trabalho remoto funcionaria de 

forma correta e segura. Garantidos estes dois fatores, foi de imediato implementado o regime de 

teletrabalho para a totalidade dos seus colaboradores.  

A partir do mês de Junho, e em consequência dos desagravamento das medidas, foi decido que as equipas 

voltariam ao trabalho em regime rotativo. Contudo, e fruto de novo agravamento da situação, no inico de 

Novembro de 2020, foi novamente decretado o regime de teletrabalho para a generalidade dos 

trabalhadores que ainda hoje se verifica. 

 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

Remunerações Fixas

Orgãos de Gestão 30.842 €            -  €                   

Empregados 154.994 €          138.756 €          

Remunerações Variáveis

Orgãos de Gestão -  €                   -  €                   

Empregados -  €                   -  €                   

Nº de Colaboradores Remunerados

Orgãos de Gestão 1 0

Empregados 6 5

Descritivo
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Impactos nas Demonstrações Financeiras 
 
Com a declaração do estado de pandemia em Março de 2020, os mercados financeiros reagiram de 

imediato, tendo refletido uma enorme volatilidade e uma diminuição da liquidez dos ativos. Contudo, os 

meses seguintes conseguiram devolver a desejada estabilidade pelo que, não se verificaram impactos 

materialmente relevantes nas demonstrações financeiras do Fundo a 31-12-2020.  

 

Continuidade  
 
Por forma a acompanhar e antecipar todos os impactos provenientes do estado pandémico atual, foram 

reforçados todos os procedimentos existentes relacionados com o controlo de liquidez e rendibilidade do 

Fundo, não de identificando, à data de hoje, qualquer situação que coloque em causa a continuidade do 

mesmo.  

 

20.     ERROS DE VALORIZAÇÃO  

Em 30 de abril de 2021 foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários um erro ocorrido 

na valorização de um título, entre 11 de dezembro de 2020 e 04 de janeiro de 2021 e a consequente 

revalorização das unidades de participação para o período compreendido entre em 11 de dezembro de 

2020 a 26 de abril de 2021. Foram efetuados todos os procedimentos referidos no artigo 41º do 

Regulamento nº 2/2015 da CMVM (alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 4/2019). 
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ANEXO I 

Inventário da carteira de títulos a 31 de dezembro de 2020 
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Preço de

aquisição

Mais 

valias

menos

 valias

Valor da

carteira

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.1 - Mercado de Bolsa Nacional

1.1.4 - Acções

EDP Renovaveis SA 236.421 64.744 - 301.165

Sub-Total: 236.421 64.744 - 301.165

1.3 - Merc. de Bolsa de Estados Membros UE

1.3.4 - Acções

LEG Immobilien AG 68.300 6.919 - 75.220

Cellnex Telecom SAU 121.979 - -2.863 119.116

Gamesa Corp 118.138 24.513 - 142.651

Nokian Renkaat Oyj 187.921 - -2.580 185.341

Aegon NV 126.598 4.588 - 131.186

Wolters Kluwer 35.617 - -535 35.082

Koninklijke Vopak NV 122.629 - -5.266 117.363

Signify NV 101.326 - -1.362 99.964

FinecoBank Spa 198.910 3.417 - 202.327

Symrise  AG 181.896 10.189 - 192.085

Puma SE 112.189 12.758 - 124.947

Diasorin SPA 323.736 4.047 - 327.783

Sofina SA 114.611 7.270 - 121.880

Adyen N.V. 246.634 54.357 - 300.990

JDE Peet's BV 172.123 18.392 - 190.514

Sub-Total: 2.232.607 146.448 -12.606 2.366.448

1.3.6 - U.P.

Source Euro Stoxx 50 89.946 1.596 - 91.542

Lyxor EURSTX600 TECH 337.696 20.072 - 357.769

Lyxor STX600 PERS&HH 265.884 778 - 266.662

Lyxor EURSTX600 RETA 145.602 7.790 - 153.392

WT EURO STOXX50 3X 358.230 - -39.520 318.710

Sub-Total: 1.197.358 30.236 -39.520 1.188.074

Total 3.666.386 241.428 -52.126 3.855.688
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Biz Europa Buli - Fundo de Investimento
Alternativo Aberto (o Fundo), gerido peLa Biz CapitaL - SGOIC, SÁ (a Entidade Gestora) que
compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um totaL de € 3 949 204 e
um totaL de capitaL do fundo de €3 936 409, incLuindo um resuLtado Líquido de €248 114), a
demonstração dos resuLtados, e a demonstração dos fLuxos de caixa reLativas ao período iniciado
em 23 de novembro de 2020, data de início de atividade do Fundo, e findo naquela data, e as
notas anexas às demonstrações financeiras que incLuem um resumo das políticas contabilísticas
significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira Biz Europa BulL - Fundo de
Investimento Alternativo Aberto em 31 de dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e
fluxos monetários relativos ao ano findo naqueLa data, de acordo com os princípios
contabilísticos geraLmente aceites em PortugaL para os fundos de investimento mobiliário.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras abaixo. Somos independentes do Fundo
nos termos da lei e cumprimos os demais requisitas éticos nos termos do código de ética da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfase

Conforme divuLgado no Relatório de gestão e na nota 19 do anexo às demonstrações financeiras,
na sequência da pandemia Covid-19, a entidade gestora tomou um conjunto de medidas
tendentes à minimização dos riscos e reforço da monitorização da Liquidez e rendibilidade do
Fundo. Não sendo possíveL prever os efeitos que possam advir da atual evoLução da pandemia,
nomeadamente no que se refere à atividade económica e ao comportamento futuro dos
mercados financeiros, o Conselho de Administração da entidade gestora considera que as atuais
circunstâncias não coLocam em causa a continuidade e as operações do Fundo nos seus atuais
moLdes. A nossa opinião não é modificada com respeito a esta matéria.

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av, da República, 50- 10V, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sobe número 20161384.

A BDO ft Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional 800 de firmas independentes.
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Matérias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso juLgamento profissional, tiveram maior
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na
formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.

Matérias relevantes de auditoria

Valorização da carteira de títulos

A carteira de títuLos corresponde a cerca de
98% do ativo, sendo que o valor dos títulos em
carteira é determinado com base nas cotações
oficiais e na avaliação efetuada pela entidade
gestora aos títulos não cotados.

A consideração desta matéria como relevante
para auditoria tem por base a materialidade
dos ativos e o risco associado à utilização de
pressupostos, estimativas e projeções na
valorização de títulos não cotados e evolução e
eventuais impactos da pandemia Covid-19.

As divulgações relacionadas com a composição
e valorização dos títulos em carteira são
descritas no Relatório de Gestão e nas notas 3
e 4 do Anexo às demonstrações financeiras.

Síntese da resposta do auditor

A resposta do auditor envolveu, essencialmente,
a execução dos seguintes procedimentos:
(i) testes de conformidade ao processo de
importação e registo das cotações semanais dos
títulos em carteira;
(ii) testes substantivos para validação da
vaLorização dos títuLos em carteira, com base
nas cotações oficiais e na vaLidação da
metodologia e avaliação da razoabiLidade da
informação utilizada para a vaLorização dos
títulos não cotados (quando aplicável);
(iii) confirmação dos limites ao investimento
previsto no prospeto;
(iv) Acompanhamento dos impactos e
divuLgações reLacionadas com a pandemia
Covid-19 em curso.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão da entidade gestora é responsável pela:

(i). preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos monetários do Fundo
de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos
de investimento mobiliário;

(ii). elaboração do relatório de gestão nos termos legais e reguLamentares;

(iii). criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção materiaL devido a fraude ou
a erro;

(iv). adoção de poLíticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

(v). avaLiação da capacidade do Fundo de se manter em continuidade, divuLgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

1
2
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O órgão de fiscalização da entidade gestora é responsável peLa supervisão do processo de
preparação e divuLgação da informação financeira do Fundo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoáveL sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoáveL é um níveL eLevado de
segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as SÃ
detetará sempre uma distorção materiaL quando exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavetmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos juLgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissionaL durante a auditoria e também:

(i). identificamos e avaliamos os riscos de distorção materiaL das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção materiaL
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conLuio, faLsificação, omissões
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

(ii). obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas
não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da entidade gestora
do Fundo;

(iii). avaLiamos a adequação das poLíticas contabiLísticas usadas e a razoabiLidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv). concLuímos sobre a apropriação do uso, peLo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material reLacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade do Fundo para dar continuidade às suas atividades. Se
concluirmos que existe uma incerteza materiaL, devemos chamar a atenção no nosso
reLatório para as divulgações relacionadas incLuídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações nâo sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório.
Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o Fundo descontinue as
suas atividades;

(v). avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incLuindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentacão apropriada;
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(vi). comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização da
entidade gestora, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário pLaneado da auditoria, e
as matérias relevantes de auditoria incLuindo qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificado durante a auditoria.

(vii). das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização da entidade gestora, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes
de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou
reguLamento proibir a sua divuLgação pública;

(viii). declaramos ao órgão de fiscalização da entidade gestora que cumprimos os requisitos
éticos reLevantes relativos à independência e comunicamos-Lhe todos os relacionamentos e
outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência e,
quando apLicável, quais as medidas tomadas para eliminar as ameaças ou quais as
salvaguardas apLicadas.

A nossa responsabiLidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
reLatório de gestão com as demonstrações financeiras e a pronúncia sobre as matérias previstas
no n.° 8 do artigo 161.0 do Regime GeraL dos Organismos de Investimento CoLetivo.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos Legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sobre os eLementos adicionais previstos no artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.° 537/2014

Nos termos do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
ConseLho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias reLevantes de auditoria acima
indicadas, reLatamos ainda o seguinte:

(i). Fomos nomeados auditores do Fundo pela primeira vez, por deliberação do órgão de
gestão da entidade gestora, para um mandato compreendido entre 2020 e 2022.

(ii). O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer
fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No
pLaneamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo
profissionaL e concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibiLidade de
distorção material das demonstrações financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso
trabaLho não identificámos quaLquer distorção material nas demonstrações financeiras
devido a fraude.
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(iii). Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o reLatório
adicionaL que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do Fundo em 30 de abril
de2021.

(iv). DecLaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.°,
número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a
nossa independência face ao Fundo e respetiva entidade gestora durante a realização da
auditoria.

(v). Informamos que não prestámos ao Fundo quaisquer serviços distintos de auditoria.

Sobre as matérias previstas rio n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de
Investimento Coletivo

Nos termos do n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de Investimento CoLetivo,
aprovado peLa Lei n.° 16/2015, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte:

— O adequado cumprimento das poLíticas de investimentos e de distribuição dos resuLtados
definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento coletivo;

— Á adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e passivos
do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos instrumentos
financeiros transacionados fora de mercado reguLamentado e de sistema de negociação
muLtitateral e aos ativos imobiliários;

— O controLo das operações com as entidades referidas no n.° 1 do artigo 147.° do Regime
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo;

— O cumprimento dos critérios de vaLorização definidos nos documentos constitutivos e o
cumprimento do dever previsto no n.° 7 do art.° 161.0 do Regime GeraL dos Organismos de
Investimento Coletivo;

— O controLo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de
negociação multilateraL;

— O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação;

— O cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando
aplicável.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a reLatar.

Lisboa, 30 de abril de 2021

ão Guilher elo eOTIVr,-€m...representação de
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