
Em números:

• Início: 20/02/2019; 

• Data de vencimento: 21/02/2022;

• Investimento mínimo: R$ 1.000,00;

• Capital protegido em ISXE50E4 com JUMP;

• Não tem cobertura do FGC.

Com duração de 3 anos, nesse novo COE você poderá investir de uma única vez 

nas 50 empresas líderes de mercado em suas respectivas áreas na zona do euro, 

sem nenhuma limitação na alta do índice. E, no caso de uma alta moderada do índice, 

ainda garantir uma remuneração de no mínimo 43% no período.

Nessa operação o investidor terá 3 possíveis cenários de rentabilidade:

1) Em caso de variação negativa do índice no período, o investidor receberá apenas 

o valor investido.

2) Caso a variação do índice fique acima de 0% e abaixo do cupom fixado, o investidor 

receberá o valor investido mais o cupom. O cupom será fixado na data de emissão 

do COE e não será menor do que 40% no período.

3) Se a variação do índice ficar acima do cupom fixado, o investidor deixa de receber 

o cupom e terá o valor investido mais a variação do índice sem limite na alta.

Período de Reserva: Até 19/02/2019 às 10h

Prazo de Operação: 20/02/2019 a 21/02/2022

Emissor: Banco Morgan Stanley

Volume mínimo de captação: R$ 2,2 milhões. 

Caso o volume não seja atingido, a emissão será cancelada.

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DISPONÍVEL 
EM NOSSO PORTAL DE INVESTIMENTOS ANTES DE APLICAR NESTE 
CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS.

COE  
Alta do índice Euro Stoxx
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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. Trata-se de material publicitário. O recebimento dos montantes devidos ao investidor 
está sujeito ao risco de crédito do emissor do certificado. As informações presentes neste material são baseadas em 
simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A rentabilidade líquida depende da 
tributação aplicável. Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para atividade de 
distribuição de produtos de investimento no varejo. 

Fale Conosco Tel.: 3841-4515 – easynvest@easynvest.com.br - Ouvidoria Easynvest 0800 727 7784.
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As empresas
Algumas empresas que compõem o índice: L'Oréal, Santander, Philips, AXA, BNP 
Paribas, Danone, LVMH, Ahold, Unilever, Telefônica, Total, Iberdrola, Eni, Sanofi, 
Airbus, Allianz, BMW, Bayer, BASF, Siemens, SAP, entre outras.

Bayer – A Bayer é uma empresa alemã dos setores 
farmacêutico e agroquímico. Em 2016, após a compra 
da Monsanto por US$ 63 bilhões, a Bayer se transformou 
em líder mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas.

SAP – A SAP é uma empresa de origem alemã com forte 
presença no Brasil. É criadora de softwares e aplicativos 
empresariais, e a companhia de tecnologia mais 
valiosa da Europa.

Santander – Com sede mundial na Espanha, o Santander 
é o maior banco da zona do euro e está entre as maiores 
instituições financeiras do mundo. Conta com mais 
de 41 milhões de clientes.


