
COE Bolsa Europeia



,Características

Modelo de 
Estratégia                  

Jump Note

Emissor

Credit Suisse

Valor Mínimo de 
Aplicação  

R$ 1.000,00

Ativo Subjacente

Euro Stoxx 50
Index

Objetivo do Produto

Este COE é um produto destinado para os investidores
que acreditam na alta de ações com ampla negociação na
zona do Euro, e que ao mesmo tempo buscam proteger
seu capital contra possíveis resultados desfavoráveis.

Essa proteção é possível porque o COE representa um
investimento em uma variedade de ações que compõe o
índice Euro Stoxx 50, ativos globalizados que possuem
pouca correlação com a bolsa brasileira.

Duração de 5 e meio anos.

Fixação do preço inicial : 15/03/2021
Vencimento: 22/09/2026



Por que investir no COE ?

Possibilidade de investir em grandes empresas na zona do Euro, um
mercado robusto e sólido, com boas perspectivas de crescimento. No
pior dos cenários, o investidor tem seu capital inicial protegido.

Através desse COE, o investidor consegue se expor facilmente ao
mercado estrangeiro, garantindo uma maior diversificação na sua
carteira, reduzindo os riscos e aumentando as chances de retorno
positivo no longo prazo.

Além disso, uma variação positiva mínima já garante um ganho muito
alto, fazendo com que a estratégia consiga se colocar num cenário
favorável de maneira extremamente rápida.



Gráfico explicativo
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Disclaimer
Suitability
A Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Modal DTVM”) esclarece que os certificados de operações estruturadas (“COE”) poderão envolver uma série de 
ativos e derivativos conjugados para refletir uma estratégia de investimento e, portanto, os clientes deverão possuir perfil de risco adequado à estratégia escolhida. Antes de 
qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor.
Riscos
O recebimento dos pagamentos referentes ao COE está sujeito ao risco de crédito do emissor. O COE é um produto financeiro que não conta com garantia do Fundo 

Garantidor de Crédito (“FGC”). O COE não representa e nunca deverá ser entendido como investimento direto no ativo subjacente. O COE não conta com garantia de 
rentabilidade futura, podendo estar sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A rentabilidade do COE pode apresentar variações e seu preço ou 
valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.
Distribuição
A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nos termos da legislação específica aplicável ao COE. A distribuição do COE pela 

Modal DTVM não implica em garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação do produto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do COE ou 
do emissor. O emissor do COE reserva-se o direito de cancelar a emissão ou alterar as suas condições, uma vez que a reserva deste produto não representa garantia de 
efetivação da aplicação, estando a oferta sujeita a outros fatores. Caso a soma das reservas efetivadas por investidores interessados não atinja o volume mínimo para a 
viabilidade da oferta até a data limite expressa no material, todas as reservas serão canceladas e a distribuição do referido produto será considerada encerrada. As 
informações são válidas na data de sua publicação, qualquer informação contemplada neste material desse ser confirmada quanto às suas condições, previamente à 
conclusão de qualquer negócio.
Material Publicitário
Este material tem cunho publicitário, tendo sido elaborado pela Modal DTVM e sua leitura não retira a necessidade de leitura dos documentos referentes ao COE, devendo o 
investidor ter conhecimento da integralidade das disposições do Documento de Informações Essenciais antes de aplicar no COE. Esse material não deve ser interpretado 
como análise, consultoria, sugestão ou recomendação de investimento, oferta de produtos ou serviços financeiros. Os investidores devem procurar profissionais capacitados 
para prestar informações acerca de aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes a sua condição específica, os quais este material não pretende 
contemplar.
Contato
Para reclamações e/ou dúvidas favor contatar o atendimento pelos telefones: 4000 1085 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 031 6247 (Demais localidades) e caso se 
sinta insatisfeito com a solução sobre suas demandas, entre em contato com a Ouvidoria da Modal DTVM pelo 0800 283 0077.
Anbima
Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para atividade de distribuição de produtos de investimentos no varejo. Este documento foi 
preparado com as informações necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de 
Instrumentos Financeiros.


