
 

 
FUNDO SANTANDER PB ESTRUTURADO MULTIMOEDAS MULTIMERCADO 
 
 
No dia 10/05/2016 teve início a nova operação estruturada do fundo Santander PB Estruturado Multimoedas 
Multimercado (CNPJ: 17.138.378/0001-59). O Fundo busca proporcionar aos seus condôminos ganhos em 
Reais proporcionais ao rendimento do Dólar Americano frente a uma cesta não balanceada de moedas, 
composta por Euro, Libra Esterlina, Franco Suíço, Dólar Canadense, Iene e Coroa Sueca (“Cesta”), após um 
período de aproximadamente 12 (doze) meses contados da data de início do Prazo da Operação do FUNDO 
(10/05/2016). Em caso de desvalorização do Dólar Americano frente à Cesta, a estrutura oferece a proteção 
do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 09/05/2016** (“Capital 
Protegido”). 
 
 
A estrutura final ficou definida com base nos seguintes parâmetros: 
 

 Índice*** inicial: 100  
 Preço de exercício: 98 (strike) 

 Retorno Máximo*: 19,41% (aproximadamente 147% do CDI projetado) 

 Fator: 4,85 

 Peso das moedas que compõem a Cesta: 
 

Peso Cross 

25% USDJPY 

25% USDCAD 

25% USDEUR 

15% USDCHF 

5% USDGBP 

5% USDSEK 

 
 
Desta forma, podemos dizer que: 
 
 

 Se, no término do Prazo da Operação do Fundo, o Índice*** for superior ao preço de exercício 

(strike), o retorno será a variação acumulada do Índice*** em relação ao preço de exercício (strike) 

multiplicada por aproximadamente 4,85. Este resultado estará limitado ao retorno máximo de 

aproximadamente 19,41%*. 

 

 Se, no vencimento do Prazo da Operação do FUNDO, o valor do Índice*** for inferior ao preço de 

exercício (strike), o retorno para o Fundo será o valor correspondente ao saldo líquido detido por 

cada cotista no fechamento do dia 09/05/2016**. 

 

Os cotistas poderão acompanhar o valor correspondente à evolução diária da performance do Índice, 
conforme definido no Regulamento do Fundo, através do ticker Bloomberg: SANTKPM2 BZ Equity. 
 
Os valores de fechamento das respectivas moedas na data de início da operação são: 0.87754 
EUR/USD (Euro); 109.045 JPY/USD (Iene Japonês); 1.29455 CAD/USD (Dólar Canadense); 0.97355 
CHF/USD (Franco Suíço); 0.69123 GBP/USD (Libra Esterlina); e 8.1484 SEK/USD (Coroa Sueca). 

 



 
 

Importante: 
 
 O CDI projetado para o Prazo da Operação do FUNDO será calculado pelo GESTOR na data 

de início do Prazo da Operação do FUNDO com base na curva de juros futuros da 
BM&FBOVESPA. O CDI Projetado pode divergir do CDI realizado durante o Prazo da 
Operação do FUNDO. 
 

 Os cenários descritos terão validade somente ao fim do Prazo da Operação do FUNDO 
(10/05/2017). 
 

 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 
de investimento do fundo. Os objetivos descritos são meramente indicativos e não se 
caracterizam como promessa, sugestão ou garantia de rentabilidade por parte do fundo ou de 
seu administrador ou de seu gestor, caracterizando apenas como um objetivo a ser perseguido 
pelo fundo.  
 

 Os cenários descritos acima e as condições de proteção do valor correspondente ao saldo 
líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 09/05/2016 deixam de vigorar no término 
do Prazo da Operação do Fundo, isto é, a partir do dia 10/05/2017. 

 
 Caso por algum motivo venha a ser convocada uma assembleia para liquidação do Fundo, os 

retornos poderão ser substancialmente diferentes do projetado, inclusive sem a esperada 
proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do 
dia 09/05/2016. 

 
 Entre o dia 25/04/2016 e o dia 10/05/2016, assim como após o término do Prazo da Operação, 

o FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da 
aplicação dos recursos de sua CARTEIRA, em ativos financeiros e/ou modalidades 
operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. 

 

 O Fundo possui prazo de carência, portanto não será possível efetivar os resgates solicitados 
durante a vigência da estrutura. Resgates solicitados nesse período e até 11/05/2017 serão 
convertidos e pagos em 12/05/2017. Resgates solicitados a partir de 12/05/2017 serão 
convertidos e pagos no mesmo dia.  

 
 
 
(*) O retorno máximo é apenas indicativo e poderá ser diferente do projetado dado o comportamento do mercado e a 
rentabilidade dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. 
(**) Deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo. Observar os termos e 
condições previstos no Regulamento do Fundo, em especial os fatores de risco 
(***) Índice: reflete a variação acumulada do USD em relação à cesta de moedas (seu valor inicial é 100 na data de início 
da operação estruturada).  
 
 
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O 
REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar 
“Fundos de Investimento”, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja 
consultar – Regulamento, Prospecto ou Lâmina). Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do 
fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Tipo ANBIMA: 
Multimercados Capital Protegido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. 
Razão Social do Fundo: Santander Fundo de Investimento PB Estruturado Multimoedas Multimercado, (CNPJ: 
17.138.378/0001-59). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira 
ou necessidades individuais. O preenchimento do formulários API – Análise de Perfil Santander é essencial para garantir 
a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto 
antes de investir. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento 
ao Cidadão em www.cvm.gov.br. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. Dezembro/2016. 
  
 
Central de Atendimento Private: 0800 702 1212  
Serviço de Apoio ao Consumidor (SAC): 0800 762 7777 
Ouvidoria: 0800 726 0322  

(Atende também deficientes auditivos e de fala).  

http://www.cvm.gov.br/

