FUNDOS DE INVESTIMENTO | Escolha seu Fundo/Rentabilidade

Resultado de uma gestão consistente, com entrega e
diferenciação frente ao mercado, a
classificação "Excelente"

SulAmérica Investimentos recebeu a

, pela revista Investidor Institucional, nos

fundos:
SulAmérica Selection FIA
SulAmérica Inflatie FI RF LP
SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP
SulAmérica Exclusive FI RF Ref DI

Para saber mais,

fale com a SulAmérica Investimentos:

investimentos@sulamerica.com.br

55 11 3779 4817
Ou acesse:
sulamericainvestimentos.com.br

Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos 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. Ranking "Melhores Fundos para Institucionais" elaborado pela empresa
ComDinheiro e publicado na revista Investidor Institucional na edição de Agosto de 2019. Os fundos foram
classificados pela sua performance de 12 meses com data base de 30 de junho de 2019; a performance levou
em conta a rentabilidade e volatilidade dos fundos analisados; os melhores fundos de cada categoria Anbima,
levando-se em conta sua rentabilidade e volatilidade. Os fundos analisados receberam selo verde com a
classificação de Excelentes. LEIA O FORMULÁ

RIO DE INFORMAÇÕ•ES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO
CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO — FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, É
recomendável a aná¡lise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para mais informações sobre os fundos acesse:
www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 0800 725 3374.

