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Call Cesta de Ativos
Estratégia na qual o cliente recebe a variação positiva superior ao Strike da Cesta de Ativos no período. Caso a Cesta de Ativos na Data de
Vencimento tenha rentabilidade acima do Strike (determinado na Data de Início) o cliente recebe o Capital Protegido* acrescido do retorno
da Cesta de Ativos. Caso a Cesta de Ativos tenha rentabilidade abaixo do Strike na Data de Vencimento, o cliente recebe somente o Capital
Protegido*.
Cenários Hipotéticos de Potenciais Retornos*
Variação do valor do Ativo-Objeto

Rentabilidade no Vencimento

1

Caso a rentabilidade da Cesta de
Ativos esteja acima do Strike na Data
de Vencimento

Cenários

Positiva

O cliente receberá o Capital Protegido* mais o
retorno da Cesta de Ativos

2

Caso a rentabilidade da Cesta de
Ativos esteja abaixo ou igual ao Strike
na Data de Vencimento

Negativa ou nula

O cliente receberá o Capital Protegido*

Cenário
1

Ganho / Perda
130%
100%

Meses
Retorno no Vencimento: 30% + Capital Protegido

Cenário
2

Capital Protegido

100%

Valor do Ativo-Objeto

Descrição do Produto
 Emissor: Banco Citibank S.A. CNPJ: 33.479.023/0001-80
 Data de Início: 11/10/2017
 Data de Vencimento: 17/10/2019
 Investimento Inicial: Mínimo de R$ 10.000,00
 Cesta de Ativos (composta por ativos com iguais pesos):
 Health Care Select Sector SPDR Fund (Código Bloomberg: XLV
UP Equity)**
 STOXX 600 Health Care Index (Código Bloomberg: SXDP
Index)**
 Strike: 100% do valor da Cesta de Ativos sendo determinado apenas na
Data de Início.
 Participação na Cesta de Ativos: 100% da variação da Cesta de Ativos.
 Modalidade: Investimento com Valor Nominal Protegido (Capital
Garantido de 100%)*.
 Registro: CETIP.
 Proventos: Não há proteção quanto a Proventos***, ou seja, não haverá
ajuste(s) no(s) preço(s) do(s) Ativo(s)-Objeto em caso de distribuição de
Proventos.

100%

Meses

90%
Retorno no Vencimento: Capital Protegido

Oportunidades
 Possibilidade de retorno superior às taxas médias de mercado
Resgates
 Não serão permitidos resgates antes do vencimento.
Risco
 Os parâmetros de rentabilidade podem sofrer variações em função das
condições de mercado na data inicial da operação.
 As rentabilidades demonstradas podem variar em função da variação do
valor da Cesta de Ativos. Entretanto, não se trata de investimento direto na
Cesta de Ativos.
 O recebimento dos montantes devidos está sujeito ao risco de crédito do
Banco Citibank S.A. (sem garantia do Fundo Garantidor de Créditos – FGC).
Tributação
 IRRF (Renda Fixa): Incide sobre o rendimento nominal líquido de acordo
com o prazo da operação (tabela regressiva).
 Esse Investimento estará sujeito à incidência, quando couber, do IOF/TVM,
nos moldes da legislação vigente.
Condição de realização da oferta
 A realização dessa oferta pública está condicionada à captação total mínima
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelo emissor, podendo a mesma
ser cancelada se a quantia anterior não for alcançada.
 A oferta poderá ser cancelada pelo Emissor caso qualquer uma das
entidades do conglomerado Citi esteja proibida, nos termos da legislação
vigente, de negociar com valores mobiliários do mesmo emissor do(s)
Ativo(s) de Referência deste COE na Data da Início.

Em caso de reclamação ou de dúvidas a respeito do COE, entre em contato com a Mesa Onshore – (11) 4009-3840/2610/3341
*Se o investimento for mantido até o vencimento. ** Fonte: Preço de fechamento divulgado no Bloomberg. ***Proventos: benefícios (dividendos, bonificações, direitos de subscrição, juros sobre capital próprio,
entre outros) distribuídos por uma empresa a seus acionistas
A aquisição do COE está sujeita à disponibilidade de saldo suficiente em conta na data da contratação. Rentabilidades expressas em taxas efetivas expressas em percentual ao ano.
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