SulAmérica Investimentos e Franklin
Templeton Investments firmam parceria com
lançamento de fundo com ações globais
A SulAmérica Investimentos fechou uma parceria com a
gestora norte-americana Franklin Templeton Investments
e apresenta ao mercado um novo fundo multimercado com
ações globais. O fundo SulAmérica Franklin Templeton FI
Multimercado com Investimento no Exterior chega como uma
alternativa de longo prazo e diversificação para os investidores
institucionais.
O lançamento ocorre após um criterioso processo de avaliação
e prospecção de potenciais parceiros por parte da SulAmérica
Investimentos em Nova York e Boston (EUA). Com atuação em
mais de 150 países e cerca de US$ 880,6 bilhões em ativos
sob gestão, a Franklin Templeton Investments foi o grupo
escolhido para o desenvolvimento do fundo pela solidez,
experiência internacional e potencial de sinergia com os
negócios da companhia.

Características do Produto - Fundo Local
Produto

SulAmérica Franklin Templeton FIM com Investimento no
Exterior

Público Alvo

Investidores Institucionais

Constituição

Condomínio Aberto

Política
Investimento

Com objetivo de investimento de longo prazo, o fundo
investe no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu
patrimônio liquido em cotas do Franklin Templeton
Investment Fund, uma SICAV sediada em Luxemburgo que
tem como objetivo superar o MSCI All Country World
Index.

Taxa de
administração
Taxa de
Performance
Aplicação Mínima
Inicial

0,70% ao ano
Não há
R$ 1.000.000,00

Aplicação

D+0

Resgates

D+4/D+5

Horário de
Movimentação

Até as 14h30

PL Inicial Estimado R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais)
Data de início

10/08/2015

CNPJ

22.760.035/0001-61

Código Bloomberg

TEMGGII LX

(fundo offshore)

Código ISIN
(fundo offshore)

Administrador/Gestor:

LU0109395698

Controladoria e Custódia:

Auditoria:

Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos do fundo SulAmérica Franklin Templeton FIM com Investimento no Exterior (Tipo
Anbima: Multimercado Investimento no Exterior) não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção
quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de
investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação. As metodologias usadas para elaboração dos rankings e
premiações estão descritas nas edições das revistas que divulgaram tais análises ; Este FUNDO utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, apresentando os riscos daí decorrentes. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA
NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO fundo GARANTIDOR DE
CRÉDITO- FGC. LEIA O FORMULÁRIO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA; A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados: www.sulamericainvestimentos.com.br Supervisão e Fiscalização: Comissão de
Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br . O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos
fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria:
4004-2829 (São Paulo) e 0800 725 2829 (demais regiões)

