Itaú Multimercado Arrojado

Características
É uma opção para você que quer diversificar parte de seus investimentos e busca no longo prazo retorno superior ao desempenho de uma carteira teórica composta
por 85% dos recursos atrelados à rentabilidade do CDI e 15% à rentabilidade do Ibovespa.
Os Fundos Multimercados, por meio de uma gestão ativa, podem atuar em várias oportunidades do mercado financeiro buscando aquelas com maior possibilidade
de retorno.
O Itaú Multimercado Arrojado é um fundo com atuação flexível em diversos mercados e busca as melhores oportunidades de investimento, podendo aplicar em
fundos que investem até 100% do seu patrimônio no mercado de renda fixa, até 50% em dólar e até 30% no mercado de ações.
Conheça nossa recomendação para o seu perfil, acessando o Itaú 30 horas pela Internet.

Os Resgates
Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicações com menos de 30 dias estão sujeitas à incidência do IOF regressivo.
Informações básicas
Patrimônio Líquido em 01/10/2015:
Valor da Cota em 01/10/2015:
Aplicação
Rentabilidade
Inicial
Adicional
Saldo mínimo
Movimentação Aplicação

R$ 3.784.859,11
R$ 28,74

Diária
R$ 5.000,00
R$100,00
R$ 500,00
Débito em D+0 com cota de fechamento de D+0

Resgate
Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicações com menos de 30 dias estão sujeitas à incidência do IOF regressivo.
Valor mínimo
R$ 100,00
Movimentação Resgate
Crédito em D+0 * com cota de fechamento de D+0**
* O valor da cota desse fundo é divulgado após as 17 horas. Desta forma, o crédito em conta corrente será efetuado após esse horário, no dia da solicitação do
resgate.
** Enquanto não efetuado o resgate por não ter sido apurada a cota de fechamento, o Itaú poderá realizar provisão de resgate (limite de crédito), respeitado o limite
máximo de 90% do saldo líquido no fundo. Nos resgates parciais abaixo desse limite, o valor da provisão disponibilizada corresponderá a 100% do saldo líquido
solicitado. Nos resgates totais ou parciais acima do limite será disponibilizado no momento da solicitação 90% do saldo líquido que o cliente tem investido no fundo.
Este valor será ajustado após o cálculo e divulgação do valor da cota.
Taxas e Impostos
Taxa de administração
Taxa de performance

4,0% ao ano
25% do que exceder a 100% da variação do CDI
Os rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2005 serão tributados
semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes
alíquotas:
- Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 15%;

Imposto de Renda
- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da
aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a
alíquota será de 15%; para aplicações com prazo de permanência até 720
dias, a alíquota corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela
abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de
permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota
correspondente ao prazo de permanência e os 15% pagos nos meses de maio
e novembro).
Tabela de Alíquotas de Imposto de Renda
IR no resgate de aplicações com prazo
De até 180 dias
De 181 dias até 360 dias
De 361 dias até 720 dias
Superior a 720 dias
IOF Regressivo

Alíquota de IR sobre o rendimento
22,5%
20%
17,5%
15%
No caso de resgates em aplicações com menos de 30 dias

1

Informações Adicionais
Categoria Anbima
Gestor do fundo
Administrador do fundo
Auditor
Autoridade reguladora
Grau de Risco
Data de início

Balanceado
Banco Itaú S.A.
Banco Itaucard S.A.
DELOITTE TOUCHE 1:1048576 AUDITORES INDEPENDENTES
Comissão de Valores Mobiliários
Alto
11/11/2002

Os resgates podem ser feitos através do Itaú 30 Horas pela Internet, Itaú 30 Horas pelo telefone ou dos caixas Eletrônicos Itaú, das 06:00 às 17:00. Consultas
podem ser feitas a qualquer hora.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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