Itaú Index ESG Água
FX IE FICFI
Fundo que busca acompanhar a performance das maiores
empresas globais cujos negócios são relacionados à água.

Oferecendo acesso à água como tema de investimento, o
fundo busca investir em uma carteira de empresas
globais cujo modelo de negócio é relacionado à água,
com variação cambial.
Como um dos principais recursos naturais, a água é fonte de
diversos tipos de negócios.
Com acesso a mais
50 empresas em
mais de 10 países,
o fundo oferece
um tema de
investimento
pouco explorado
no Brasil e,
portanto, com
grande potencial
de diversificação.
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Aplicação Mínima Inicial

Taxa de Administração

R$1,00

0,80% ao ano

Horário para Movimentação

Até as 15h30

Público Alvo

Investidor Qualificado

Taxa de Performance

Não há

Aplicação e Resgate

Exposição Cambial

Cota de aplicação: D+1
Cota de resgate (dias úteis): D+1
Crédito do resgate (dias úteis): D+5

Classificação Tributária

Renda Variável

% por país / Real

ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 39.490.897/0001-14
Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam
estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 1º dia útil da solicitação de resgate (D+1). O
pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 3º dia útil da solicitação de resgate (D+ 3). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. CLASSIFICAÇÃO
ANBIMA: AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Fundos que podem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido nos termos da
regulamentação da CVM. Taxa de Administração: 0,80% a.a. Taxa de Performance: Não há. Data de Início: 04/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um
fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, observado que a rentabilidade do FUNDO
será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações
essenciais 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.
Para mais informações, acesse: www.itauasset.com.br

