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Pesquisar

Quinta-Feira, 26 de Novembro de 2015

Fundos: CA
Património Crescente
ganha prémio
europeu

25 de Novembro de 2015

O CA Património Crescente — Fundo de
Investimento Imobiliário — ganhou uma
distinção europeia. Trata-se do MSCI European
Property Investment Award. O fundo ganha o
prémio pelo quinto ano consecutivo, pelo seu
portefólio imobiliário na categoria "balanced
fund", baseado no que o MSCI European
Property Investment distingue como “ melhor
portefólio imobiliário nacional”.

O fundo é gerido pela Square Asset
Management SGFII, sendo o Grupo Crédito
Agrícola o banco depositário e responsável pela
sua comercialização.

Com uma carteira de 70 imóveis — destinados a
escritórios, retail, indústria, logística e hotelaria
— o fundo possui actualmente cerca de 12 500
subscritores.

O CA Património Crescente é um fundo aberto,
tendo sido autorizado pelo Conselho Directivo
da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
em 6 de Junho de 2005 e iniciado a sua
actividade em 15 de Julho do mesmo ano.
Segundo a sua apresentação, visa “a
maximização do valor das unidades de
participação, através de uma selecção criteriosa
dos valores, que permitem gerar rendimentos
para o fundo através das rendas dos imóveis e
pela valorização dos mesmos ao longo do tempo
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