Itaú Active Fix ESG Crédito Privado
Multimercado FICFI
Fundo que busca superar o CDI no longo prazo,
combinando gestão ativa de crédito com investimento
responsável (ESG).

Termômetro de Risco
Baixo

Médio

Alto

Crédito

Além de contar com nossa análise integrada
ESG como os demais portfólios de crédito da
Asset, esse fundo tem como diferencial investir
apenas em setores que gerem externalidades
positivas ou em títulos certificados (Green
Bonds, Letras Financeiras Verdes, Sustainability
Linked Bonds, entre outros) que estejam de
acordo com as melhores práticas ambientais,
sociais e de governança.

Títulos
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Globais

Mercados
de Atuação

Ações
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Brasil

Commodities
Juros
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Aplicação Mínima Inicial

R$ 1,00

Taxa de Administração

Horário para Movimentação

0,50% ao ano

Até às 15h00

Público Alvo

Público em Geral
Taxa de Performance
Classificação Tributária

Longo Prazo Sem
Compromisso

20% do que exceder
100% do CDI

Aplicação e Resgate (dias úteis)

Cota de aplicação: D+0
Cota de resgate: D+5
Crédito do resgate: D+6

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ 41.734.846/0001-32
Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.braplic). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de
longo prazo. No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 5º dia da solicitação de resgate (D+5). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 6º dia útil da solicitação de resgate (D+6).
O FUNDO, apenas indiretamente, está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir prejuízos do FUNDO. Os rendimentos serão
tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a
360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE – Fundos que são
baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não
possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Taxa de Administração: 0,50% a.a. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. 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 jurídicas, investidores profissionais e de fundos de investimento 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 de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos 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
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