
COE 2.0 I STANDARD & POOR’S 500

VANTAGENS DO INVESTIMENTO

ENTENDA A REMUNERAÇÃO DA OPERAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Valor mínimo 
de investimento 

R$ 1.000,00

Perfil de Investidor 

Moderado

Riscos 

Risco de Crédito do Emissor

Tributação 

Tabela de IR Regressiva

> Caso o Índice S&P apresente uma variação positiva de 

até 250% ao longo do período, o investidor receberá o 

equivalente a esta oscilação

> No exemplo ao lado, a variação apresentada é de alta de 

247,2%. Assim a remuneração será de 247,2% para o investidor.

> Caso o Índice S&P apresente uma variação negativa de 

até 50% ao longo do período, o investidor receberá o 

equivalente a esta oscilação.

> No exemplo ao lado, a variação apresentada é de baixa de 

48,6%. Assim a remuneração será de 48,6% para o investidor.

Oportunidade de investimento exclusiva para clientes Necton que buscam 

aproveitar a variação do índice S&P 500.

O Standard & Poor’s 500 (S&P 500) é um índice formado pelas 500 maiores ações dos Estados Unidos, sendo considerado o 

principal indicador das ações do mercado norte-americano.

Material Publicitário

Emissor: Credit Suisse

Rating Fitch: AAA

Standard & Poor’s 500

Cronograma de Investimento

Início das Reservas 19/10/2020

Final das Reservas 27/10/2020

Data de Início 29/10/2020

Data de Referência 28/10/2020

Data de Liquidação 29/10/2020

Data de Vencimento 07/11/2025

LIQUIDEZ

Possibilidade de resgate mensal
(após 6 meses de carência)

SEGURANÇA

Capital inicial 100% protegido até o 
vencimento da operação.

TRANSPARÊNCIA

Apenas 0,5% de taxa de 
administração por ano

VALORIZAÇÃO

Marcação a mercado diária

RENTABILIDADE

Retorno Potencial de até 250% a.p.

Início da
Operação

247,2%
250%

-50%

Encerramento
da Operação

250%

Início da
Operação

-48,6%
-50%

Encerramento
da Operação

250%

Confira abaixo os 4 cenários possíveis e sua rentabilidade para o investidor.

não encostar

Ativo subjacente:  

S&P 500 Index 

(SPX Index)



COE 2.0 I STANDARD & POOR’S 500

Início da
Operação

272,4%

-50%

Encerramento
da Operação

250%

Início da
Operação

-51,5%

-50%

Encerramento
da Operação

250%

> Caso o Índice S&P rompa a barreira de alta de 250% a 

qualquer momento ao longo do período, o investidor 

receberá entre 40% e 65% de rentabilidade.

> No exemplo ao lado, a variação apresentada é de alta de 

272,4%. Assim a remuneração será de entre 40% e 65% 

para o investidor.

> Caso o Índice S&P 500 apresente uma variação negativa maior 

do que -50% a qualquer momento ao longo do período, o 

investidor receberá entre 10% e 25% de rentabilidade.

> No exemplo abaixo, a variação apresentada é de baixa de 

-51,5%. Assim, a remuneração será entre 10% e 25%. 

DISCLAIMER
Este material foi preparado pela Necton S/A CVMC (“Necton Corretora”) com a finalidade exclusiva de informar, não podendo ser, no todo ou parte, copiado, 
fotocopiado, reproduzido, ou distribuído a qualquer pessoa além daquelas a quem se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover 
informações e não representa uma recomendação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro.

As informações aqui contidas são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam, por parte da Necton Corretora, garantia de exatidão dos 
dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionadas à empresa e o conteúdo apresentado não se trata de 
recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores 
devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos, ou estratégias de 
investimentos aqui discutidos e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas.

Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo, mas não se limitando a risco de crédito, liquidez e mercado). Esta modalidade de 
investimento pode acarretar a venda das ações, caso atinja o preço de exercício. Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem 
acarretar perdas patrimoniais. O cliente deve avaliar o risco e a compatibilidade com seu perfil de investidor antes da execução de cada operação.

A Necton Corretora não se responsabiliza por qualquer perda, direta ou indireta, decorrente do uso deste material. A Necton Corretora pode ter interesses 
financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor, ou aos valores mobiliários aqui expostos e pode estar prestando algum tipo de intermediação e/ou 
serviço financeiro, ou ainda estar interessada em prestar serviços referidos à empresa apresentada.

Eventualmente, este material pode apresentar análises, ou opiniões pessoais de um estrategista, economista, ou analista de valores mobiliários sobre economia, 
setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Necton 
Corretora. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores e estes atendem às declarações previstas nos termos 
dos artigos 17 e 18 da ICVM 483.

Atendendo ao disposto no artigo 31, § único, inciso III, da instrução CVM 505/11, comunicamos que esta entidade poderá receber remuneração de outros 
participantes, em decorrência dessas operações.

O recebimento dos pagamentos deste certificado está sujeito ao risco de crédito do seu emissor.

Este certificado não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Este certificado não se trata de investimento direto no ativo subjacente.

O Investimento deve ser mantido até o seu vencimento.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (DIE) ANTES DE APLICAR NESTE COE.

A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A distribuição do Certificado de Operações Estruturadas - COE não 
implica, por parte dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do certificado à legislação vigente ou julgamento 
sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária.

Este produto é destinado a clientes com perfil de investimento moderado (valor nominal protegido) e agressivo (valor nominal em risco), sendo este o público a 
que se destina o presente material o emissor do COE se reserva ao direito de cancelar a emissão ou alterar as características do produto, caso o valor mínimo 
não seja atingido ou haja alteração nas condições de mercado. Esta instituição é aderente ao código Anbima de regulação e melhores práticas para atividade de 
distribuição de produtos de investimento. O certificado de operações estruturadas – COE é um produto complexo, certifique-se da compreensão de todos os seus 
aspectos antes da decisão de investimento. Este documento trata-se de material publicitário.

Para esclarecimentos, utilize o Atendimento 0800 770 9936. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria 
da Necton Investimentos S.A. CVMC tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela 
empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 727 7764.


