
I. Descrição do objetivo e/ou estratégia

O objetivo do Nu Ultravioleta Ações FI é aplicar seus recursos em ativos financeiros de 
maneira que o principal fator de risco do Nu Ultravioleta Ações FI seja  a  variação  de  
preços  de  ações  admitidas  à  negociação  no  mercado  organizado.

II. Público-alvo, quando destinado a investidores específicos.

O Nu Ultravioleta Ações FI receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e
jurídicas.

São admitidos os pedidos de investimentos de pessoas físicas classificadas como investidores
em geral.

III. Carência para resgate e prazo de operação.

Aplicação
Conversão: D+1 dias úteis

Resgate
Conversão: D+24 dias úteis
Pagamento: D+2 dias úteis - contados a partir da data de conversão
Cálculo de Cota: Fechamento
Não há prazo de carência

IV. Tributação aplicável.

Imposto de renda: Tributação de fundos de renda variável, alíquota de 15%.  
Não há come cotas.

V. Informações sobre os canais de atendimento.

Central do Investidor via email, chat ou telefone:
www.easynvest.com.br
easynvest@easynvest.com.br
(11) 3841-4515

Nu Ultravioleta Ações FI 

VI. Nome do emissor, quando aplicável.

Não aplicável.

VII. Classificação do Produto de Investimento, nos termos do artigo 49 deste 
Código (indicação de qual perfil Suitability o produto é adequado).

Experiente.



VIII. Descrição resumida dos principais fatores de risco, incluindo, no mínimo, os riscos 
de liquidez, de mercado e de crédito, quando aplicável.

MERCADO - Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações 
dos mercados em que são negociados. Em especial pelo mercado de ações, que, por 
sua característica, apresenta-se sujeito a riscos que são decorrem de fatores como:  
 I. macroeconômicos; 
 II. de conjuntura política; e 
 III. específicos das empresas emissoras destas ações. Estes riscos afetam seus preços  
 e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO.

LIQUIDEZ – Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO 
podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá 
ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar 
dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas 
aplicações ou para resgates.

CRÉDITO – As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou 
mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e 
prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá 
(i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas 
e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título.

OPERACIONAL – O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou 
controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos.

CONCENTRAÇÃO – Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco 
de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de 
operação, ou setores econômicos.
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I. Descrição do objetivo e/ou estratégia

O objetivo do Nu Ultravioleta Multimercado é aplicar seus recursos em cotas de fundos 
de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes 
naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo 
ou fator de risco em especial.

II. Público-alvo, quando destinado a investidores específicos.

O Nu Ultravioleta Multimercado FIC FI receberá recursos de fundos de investimento, pessoas 
físicas e jurídicas.

São admitidos os pedidos de investimentos de pessoas físicas classificadas como investidores 
em geral.

III. Carência para resgate e prazo de operação.

Aplicação
Conversão: D+1 dias úteis

Resgate
Conversão: D+24 dias úteis
Pagamento: D+1 dias úteis - contados a partir da data de conversão
Cálculo de Cota: Fechamento
Não há prazo de carência

IV. Tributação aplicável.

Imposto de renda: Come cotas, cobranças no último dia útil de Maio e Novembro. Na 
cobrança semestral a provisão incide sobre a menor alíquota de IR de cada tipo de fundo: de 
20% para os fundos de curto prazo e 15% para os de longo prazo. Tabela Regressiva Até 180 
dias 22,5% De 181 dias a 365 dias 20% De 366 dias a 720 dias 17,5% Acima de 720 dias 15%.

IOF: Fundo sujeito à tributação de IOF.

V. Informações sobre os canais de atendimento.

Central do Investidor via email, chat ou telefone:
www.easynvest.com.br
easynvest@easynvest.com.br
(11) 3841-4515

Nu Ultravioleta Multimercado FIC FI

VI. Nome do emissor, quando aplicável.

Não aplicável.



VIII. Descrição resumida dos principais fatores de risco, incluindo, no mínimo, os riscos 
de liquidez, de mercado e de crédito, quando aplicável.

MERCADO - Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações 
dos mercados em que são negociados. Em especial pelo mercado de ações, que, por 
sua característica, apresenta-se sujeito a riscos que são decorrem de fatores como:  
 I. macroeconômicos; 
 II. de conjuntura política; e 
 III. específicos das empresas emissoras destas ações. Estes riscos afetam seus preços  
 e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO.

Apesar de não divergirem em natureza, mercados locais e internacionais podem se comportar 
de forma diversa, gerando efeitos diversos na carteira do FUNDO.

O valor dos ativos financeiros do FUNDO pode sofrer variações associadas à taxa de câmbio, 
que pode valorizar ou desvalorizar as cotas do FUNDO.

LIQUIDEZ – Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO 
podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá 
ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar 
dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas 
aplicações ou para resgates.

CRÉDITO – As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou 
mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e 
prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá 
(i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas 
e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título.

OPERACIONAL – O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou 
controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos.

CONCENTRAÇÃO – Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco 
de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de 
operação, ou setores econômicos.

VII. Classificação do Produto de Investimento, nos termos do artigo 49 deste Código 
(indicação de qual perfil Suitability o produto é adequado).

Experiente.
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