
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
Santander lança fundo de capital protegido atrelado à alta do dólar frente 

ao euro e ao iene 
 

  A aplicação inicial é de R$ 5 mil, com possibilidade de aportes adicionais  

a partir de R$ 1 mil durante o período de captação 

 
 
São Paulo, 1º de setembro de agosto de 2015 – O Santander abriu para captação o 
Santander Fundo Estruturado Multimoedas 2 Multimercado, fundo de capital protegido atrelado 
à variação positiva do dólar americano frente a uma cesta de moedas, composta por euro e 
iene, na mesma proporção.  
 
A estrutura tem por objetivo capturar a valorização do dólar americano frente à cesta durante o 
prazo da operação do fundo, sendo que o retorno da cesta será obtido por meio de um índice*, 
multiplicada por um fator**.  Se o dólar se valorizar mais que as outras moedas, a estrutura 
oferecerá um retorno positivo. Se o dólar se desvalorizar, o investidor terá de volta o saldo 
detido em 04/09/2015***, deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas 
inerentes ao Fundo. 
 
Os clientes dos segmentos Select e Van Gogh do Banco podem fazer suas aplicações até a 
próxima quarta-feira (3).  
 
O aporte inicial é de R$ 5 mil, com possibilidade de aplicações adicionais a partir de R$ 1 mil 
durante o período de captação. Durante o prazo da operação não serão permitidos resgates. A 
taxa de administração é de 2% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. O 
Santander Fundo Estruturado Multimoedas 2 Multimercado não possui taxas de performance, 
entrada ou saída. 
 

 
* Retorno do Índice é dado entre o valor de fechamento do Índice na data de início do prazo da operação do fundo (08/09/2015) e o valor 
de fechamento do Índice na data de vencimento do prazo da operação do fundo (31/08/2016).  
** O fator será conhecido na data de início do prazo da operação do fundo e será no mínimo igual a 1. 
*** O Fundo possui prazo de carência. Apesar de permitir solicitações de resgate diariamente, a efetivação das mesmas somente 
ocorrerá ao fim do prazo da operação (31/08/2016). Durante o período de 21/08/2015 a 03/09/2015 e após 31/08/2016, não haverá 
carência, podendo ser solicitado o resgate das cotas. 

 

 
 
Mais informações:  
Relações com a Imprensa: (11) 3553-5244 / 7366 / 7061 / 2623  
imprensa@santander.com.br 
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