COE Energia Limpa
Explore empresas envolvidas na produção de energia
renovável, com a proteção do capital investido.
MATERIAL PUBLICITÁRIO

O COE Energia Limpa é uma estratégia atrelada ao iShares Global Clean Energy ETF, negociado no mercado americano com o
ticker ICLN UQ. Você diversifica seu portfólio investindo em um COE atrelado a empresas com atuação no cenário global e
com alto potencial de retorno. As diferentes formas de Energia Limpa - solar, eólica, geotérmica, maremotriz, de biomassa e
hidráulica– são as grandes apostas para a substituição da matriz energética das nações industrializadas

Sobre o ICLN

Porque investir no ICLN

•

•

•

Criado em 2008, é um ETF (Exchange Traded Fund) – um
fundo de ações negociado em bolsa.
Composto por cerca de 30 empresas globais que atuam
no setor de energia limpa, apresenta valor de mercado
superior a 5 trilhões de dólares.

Distribuição Geográfica

•
•

Exposição a empresas que produzem energia limpa –
solar, eólica, entre outras fontes renováveis.
Um dos principais índices sobre energia limpa.
Visão globalizada do setor e alto potencial de crescimento.

Maiores empresas no Índice

Vestas Wind Systems
EUA
China
Dinamarca
Nova Zelândia
Espanha
Canada
Austria
Brasil
Portugal
Outros

Orsted
Enphase Energy
Xcel Energy
Plug Power
Iberdrola
Enel
NextEra Energy
SolarEdge Technologies
SSE
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Características
Investimento atrelado ao iShares Global Clean Energy
ETF (ICLN UQ), com capital garantido, onde o retorno
será o maior valor entre a alta do ativo multiplicado pela
aderência e a rentabilidade mínima da operação.
A variação do índice não terá interferência da variação
cambial.
Emissor

Banco Safra S.A.

Data de Início

29/07/2021

Data de Vencimento

60 meses a partir da
emissão

Duração

60 meses

Valor Mínimo
de Aplicação

R$ 100,00

Proteção do Principal

Capital garantido

Aderência de Alta

100,00% de aderência

Rentabilidade
Mínima

Capital Protegido

Variação
do Ativo

Performance
ao período

Performance
ao ano

-10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

10,00%

1,94%

20,00%

20,00%

3,74%

30,00%

30,00%

5,43%

40,00%

40,00%

7,02%

50,00%

50,00%

8,52%

Cenários no Vencimento
Variação % do Ativo

Performance do COE

Abaixo do Índice Inicial

Capital garantido

Igual ao Índice Inicial

Capital garantido

Acima do Índice Inicial

Variação 100,00% do
ativo multiplicado pela
Aderência de Alta.

Riscos
Caso, no vencimento, o preço do ativo ficar abaixo ou
igual a 100% do valor inicial, o Investidor será
remunerado com a Rentabilidade Mínima.
Compare a classificação de Risco¹ desta estratégia:
Oportunidade
de ganho

Poupança

1

Ações

15

16

Capital Protegido no período
ICLN

Liquidez
Possibilidade de Mercado Secundário a partir de 6 meses.
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Disclaimers
Mercado Secundário
Após 6 meses da emissão do COE, sujeito às condições de mercado. Trata-se da negociação privada na qual o Banco Safra fará os
melhores esforços na busca de um comprador para o título. No caso de venda no mercado secundário, existe a possibilidade de
deságio em relação ao valor histórico investido no COE, sendo que o valor nominal protegido não é garantido, ou seja, poderá haver
perda do valor principal.

Formalização
Após a solicitação de reserva é necessário a assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco vinculado Documentos de Informações
Essenciais (DIE) disponível em seu Safra Net Banking.
IMPORTANTE: A aquisição do respectivo COE só ocorrerá mediante a formalização prévia à data de emissão.
*O Banco Safra reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, alterar, cancelar ou substituir as emissões dos COEs ofertados, suas
condições, bem como os respectivos pedidos de reserva. ((Cotação referente a data: 16/07/2021)) .
(1) Classificação Risco: Cada produto receberá uma classificação numérica, onde, gradativamente, uma pontuação mais baixa indica
adequação ao perfil mais conservador e uma pontuação mais alta indica adequação apenas ao perfil mais arrojado/agressivo. A régua
varia de 1 a 16, sendo 1 produtos com menor risco de perda e 16 produtos com maior risco de perda.
Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo e publicitário. As informações ora prestadas são de caráter geral e
exemplificativo, estando sujeitas a alterações, condições adicionais (inclusive a verificação de adequação ao perfil do investidor) e
negociação específica para cada investimento realizado, não se configurando ou devendo ser entendida como recomendação, oferta,
relatório de análise ou consultoria de valores mobiliários. As informações expressas neste documento foram obtidas de fontes públicas
consideradas seguras, porém não é garantida a sua precisão ou completude. Investimentos em títulos e valores mobiliários envolvem
riscos. A decisão pelo tipo e perfil de investimento é de responsabilidade exclusiva do cliente, razão pela qual o Grupo Safra aconselha
fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações pretendidas, riscos, condições e tributação
aplicável. O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material
para quaisquer finalidades. A reprodução, divulgação ou utilização deste material para quaisquer fins depende de prévia e expressa
anuência do Grupo Safra.
INVESTIMENTO COM VALOR NOMINAL PROTEGIDO. LEIA O DIE ANTES DE APLICAR. O recebimento dos valores devidos ao investidor
está sujeito ao risco do Banco Safra S.A. Consulte seu gerente e canais de atendimento para conhecer os termos e condições dos
produtos de investimento disponíveis e a adequação ao seu perfil de investimento, bem como as especificidades de cada um como
taxas, carência, regras de resgate, vencimento, vedações e riscos. Contratação sujeita à análise cadastral. ESTE CERTIFICADO NÃO
CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. ESTE CERTIFICADO NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO
ATIVO SUBJACENTE. OS VALORES INDICADOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS E NÃO REPRESENTAM O DESEMPENHO PASSADO DO
COE. A MENÇÃO A RENTABILIDADES PASSADAS NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A presente oferta foi automaticamente
dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A CVM não analisou previamente esta oferta. A distribuição do
Certificado de Operações Estruturadas – COE não implica, por parte da CVM, a garantia de veracidade das informações prestadas, de
adequação do Certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária.
Para esclarecimento de dúvidas ou reclamações, entre em contato com a 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 sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Os dados apresentados sobre as ações ou índices de ações são atualizados com data de referência igual ao último dia útil do mês
anterior à data de referência deste material.

