Itaú Ações
Momento ESG FICFI
Estratégia de Renda Variável Unconstrained que busca
retorno absoluto no longo prazo incluindo o filtro ESG da
Itaú Asset na seleção de empresas.

Crédito

Portfolio concentrado, que utiliza
processo de investimento baseado em
análise investigativa e orientado pela
avaliação ESG.

Ações
Brasil

Combina a busca por empresas que
possuem alta qualidade de negócio e
gestão, com a flexibilidade para explorar
oportunidades de mercado.

Volume Global Mínimo*

2,00% ao ano

20% do que superar 100% do
IPCA + Yield do IMA-B

Renda Variável

Juros
Reais

Juros
Nominais

Ações
Internacionais

Taxa de Performance

Classificação Tributária

mercado de
atuação

Juros
Internacionais

Taxa de Administração Máxima

R$1,00

Títulos
Públicos

Câmbio

Taxa de Saída

Não há

Público Alvo

Investidor Qualificado
Horário para Movimentação

Até as 15h30

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0
Cota de resgate (dias úteis): D+21
Crédito do resgate (dias úteis): D+23

ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 37.802.039/0001-32
Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Os rendimentos serão tributados no
momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas que sejam
investidores qualificados, e fundos de investimentos destinados a qualquer público, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente,
pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em em ações
com preços deprimidos.. Tipo Anbima: AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA- Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem
referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a
política deinvestimentos definidos para o fundo. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Investimento ou em ativos permitidos a estes desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA. Fundos que investem em
empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa, ou que se destacam em responsabilidade social e sustentabilidade empresarial no longo prazo, conforme
critérios estabelecidos por entidades amplamente reconhecidas pelo mercado ou supervisionados por conselho não vinculado à gestão do fundo. Estes fundos devem
explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para definição das ações elegíveis. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que
exceder 100% do Yield do IMA-B. * O Itaú Personnalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações
compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o
volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.
Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações
essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para
obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os
dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal
67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.
Informação Pública – Política Corporativa de Segurança da Informação

