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Nota de Imprensa 

 
Santander lança fundo atrelado à variação positiva do EURO STOXX 50® 

 

 A aplicação inicial é de R$ 50 mil, com possibilidade de aplicações adicionais de R$ 10 
mil durante o período de captação 

 
São Paulo, 24 de julho de 2015 – O Santander abriu para captação o Santander PB Estruturado 
Bolsa Europeia Multimercado, fundo de capital protegido atrelado à variação positiva do índice 
EURO STOXX 50®1, índice acionário composto por 50 ações de 12 países da Zona do Euro. 
 
Os clientes do segmento Private Banking do Banco podem fazer suas aplicações até o próximo 
dia 31. Caso o índice EURO STOXX 50®apresente desempenho positivo no prazo de 12 meses, 
contados a partir de 04 de agosto, o cliente receberá a variação acumulada do índice, limitada 
a um retorno máximo, que será definido na data de início do prazo da operação. Em caso de 
resultado negativo ou nulo, o investidor terá de volta o saldo detido em 03/08*, deduzidas as 
retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo.  
  
A aplicação inicial é de R$ 50 mil, com possibilidade de aplicações adicionais e resgates** de R$ 
10 mil durante o período de captação. Durante o prazo da operação não serão permitidos 
resgates. A taxa de administração é de 1,5% ao ano e não há taxas de performance, entrada ou 
saída. 
 
* A preservação do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 03/08/2015 não está 
sujeita à atualização monetária. O retorno esperado no término do Prazo da Operação poderá ser diferente do projetado, dado o 
comportamento do mercado e a rentabilidade dos ativos financeiros integrantes da Carteira do Fundo. Os objetivos descritos são 
meramente indicativos e não se caracterizam como promessa, sugestão ou garantia de rentabilidade por parte do Fundo, de seu 
Administrador ou de seu Gestor, caracterizando apenas como um objetivo a ser perseguido pelo Fundo.  
** 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 (28/07/16). Durante o período de 02/07/15 a 31/07/15 e após 28/07/16, não haverá 
carência, podendo ser solicitado o resgate das cotas.  
  
1 Índice EUROSTOXX 50®: A STOXX e seus licenciantes (os "Licenciantes") não têm qualquer relação com o Banco Santander 
(Brasil) S.A. e a Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. (“Licenciados”), com exceção do licenciamento do EURO STOXX 50® e 
das marcas comerciais relacionadas a seu uso em conexão com o Fundo. 
 
A STOXX e os seus Licenciantes não: 
• patrocinam, endossam, vendem ou promovem o Fundo. 
• recomendam que qualquer pessoa invista no Fundo ou em quaisquer outras ações. 
• têm qualquer responsabilidade ou obrigação, nem tomam quaisquer decisões sobre o prazo, quantidade ou preço do Fundo. 
• têm qualquer responsabilidade ou obrigação pela administração, gestão ou comercialização do Fundo. 
• consideram as necessidades do Fundo ou dos proprietários do Fundo ao determinar, formar ou calcular o EURO STOXX 50®, nem 
têm qualquer obrigação de fazê-lo. 
A STOXX e seus Licenciantes não terão qualquer responsabilidade em conexão com o Fundo. Explicitamente, a STOXX e seus 
Licenciantes não fazem qualquer garantia, expressa ou implícita e rejeitam qualquer garantia com respeito: 
• aos resultados a serem obtidos pelo Fundo, ao proprietário do Fundo ou por qualquer outra pessoa em relação ao uso do EURO 
STOXX 50® e os dados incluídos no EURO STOXX 50®; 
• à exatidão ou integridade do EURO STOXX 50® e de seus dados; 
• à comercialização e à adequação a um determinado fim, ou à utilização do EURO STOXX 50® e de seus dados; 
• A STOXX e seus Licenciantes não terão qualquer responsabilidade por erros, omissões ou interrupções no EURO STOXX 50® ou 
nos seus dados; 
• Sob nenhuma circunstância a STOXX ou seus Licenciantes serão responsabilizados por quaisquer lucros cessantes, ou por danos 
ou prejuízos indiretos, punitivos, especiais ou consequentes, mesmo se a STOXX ou seus Licenciantes saibam que os mesmos 
possam ocorrer. 
O acordo de licenciamento entre o Banco Santander (Brasil) S.A., a Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. (“Licenciados”) e a 
STOXX é apenas para seu benefício mútuo e não para o benefício dos proprietários do Fundo ou de quaisquer outros terceiros. 
 
Razão Social do Fundo: Santander Fundo de Investimento PB Estruturado Bolsa Europeia Multimercado. Para saber mais sobre o 
Fundo, consulte o seu Regulamento, que poderá ser encontrado no site www.cvm.gov.br (acessar “Fundos de Investimento”, 
buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o Regulamento). Fundos de investimento não contam com 
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garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não 
há garantia de que este Fundo terá tratamento tributário para Fundos de longo prazo. Canal de Atendimento Santander: SAC – 
Serviço de Apoio ao Consumidor 0800 7627777. Ouvidoria 0800 7260322. Material de Divulgação. 
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