Oportunidade de remuneração
extra com aluguel de ações
No Safra você pode.

O aluguel de ações é uma operação onde o cliente (doador) que possui as ações em custódia no Safra tem a
possibilidade de alugar suas ações, disponibilizando-as para que outro investidor do mercado (tomador) fique
com o ativo disponível para negociação em sua carteira durante o período de vigência do contrato, em troca
de uma taxa pré-determinada*.

Quais as vantagens de alugar ações?

Proventos

O doador das ações
continua a receber
os proventos pagos
pela empresa

Devolução

Garantia de devolução
das ações no
encerramento do contrato

Operacional

Processo operacional
realizado pela nossa Mesa
de Operações para
maior comodidade

IR

IR retido na fonte

Liquidação

Possibilidade de liquidação
antecipada**

*Ao alugar suas ações, o cliente (doador) deixa de ter o direito de voto em assembléia.
**Prazo para ter as ações de volta na carteira ao encerrar o contrato de aluguel: 4 dias úteis

Para mais informações, entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento ou ligue para a
Mesa de Operações (11) 3175 7239 / 9357.

Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo , não devendo, portanto, ser interpretada como recomendação de investimento , texto, relatório de acompanhamento , estudo ou análise sobre valores
mobiliários especíﬁcos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados , que possa auxiliar ou inﬂuenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. O conteúdo deste material é
destinado exclusivamente às pessoas e /ou organizações indicadas no endereçamento . O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas , indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material
para quaisquer ﬁnalidades . A decisão pelo tipo de investimento , serviço ou produto é de responsabilidade exclusiva do cliente . Todo investimento nos mercados ﬁnanceiro e de capitais apresenta riscos e quaisquer
referências a rentabilidades passadas não signiﬁcam de qualquer forma a garantia ou previsibilidade de rentabilidades futuras. As informações não devem servir de base exclusiva para qualquer tomada de decisão
de investimento , razão pela qual o Grupo Safra , aconselha fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações , levando em consideração sua capacidade ﬁnanceira e seus objetivos
pessoais , principalmente acerca dos possíveis riscos e benefícios que possam decorrer das operações , sem prejuízo de futura análise de adequação do produto ao perﬁl do cliente a ser , eventualmente , efetuada
pelo Grupo Safra . Contratação sujeita à análise cadastral. Termos e condições podem ser alterados a qualquer momento , independentemente de aviso prévio. Consulte seu gerente e canais de atendimento para
os termos e condições aplicáveis. Trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia do Fundo Garantidor de crédito.

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala/ SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a sextafeira, das 9h às 18h, exceto feriados.

