A LUGUEL DE A ÇÕES | BTC
B ANCO DE T ÍTULOS DA CBLC
O que uma pessoa que investe em Imóveis faz para ganhar dinheiro sem vender seu patrimônio? Aluga os imóveis! Com suas
ações você pode fazer exatamente o mesmo. Você rentabiliza mais sua carteira sem se desfazer dos ativos.
Ao alugar suas ações para outros investidores, o proprietário do ativo obtém um lucro sem realizar “operações”. O doador tem
garantida a receita do pagamento pelo aluguel das ações mantendo também seus direitos a dividendo, juros e bonificações.
Estas transações são realizadas através do Banco de Títulos da CBLC e garantidas pela BM&FBovespa.

O primeiro passo é procurar a Geral
Investimentos para efetivar o contrato
disponibilizando suas ações para
empréstimo.

Com a disponibilidade das ações a
Geral Investimentos fará a
intermediação das ações do doador
para os tomadores interessados

O doador transferirá então sua ações
para o BTC-Banco de Títulos da
CBLC que fica responsável pela
custódia até o fim do prazo do
empréstimo.

É reembolsado de juros,
dividendos e outros valores
distribuidos pela companhia durante
o emprestimo.
Mantém a possibilidade exercer
direitos de subscrição e em caso
de bonificações, desdobramentos ou
outros eventos, recebe a as ações
ajustadas na devolução.
O doador estabelece o prazo máximo
de empréstimo e a carência. Pode
consultar a posição das ações que
emprestou pelo CEI: Canal Eletrônico
do Investidor no site da CBLC.

O doador não participa das assembleias
da empresa durante o prazo do
empréstimo, mas recebe, através da
Geral Investimentos, todos os
benefícios decorrentes da posse do
papel ao final do empréstimo.

E o mais importante: Recebe a
taxa negociada com o tomador
no fechamento além da taxa líquida
de 0,05% a.a. da BM&FBovespa
sobre o volume emprestado.

Ligue agora para (51) 3213 2704 ou envie e-mail para ci@geralinvestimento.com.br e
descubra como ganhar mais com sua carteira de ações através do Aluguel de Ações | BTC.
No investimento em ações a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto com atenção especial a seção
fatores de risco. Este investimento, por ser posterior ao investimento em ações, é recomendado para clientes com perfil arrojado e seu prazo recomendado é de no mínimo 6 meses. As rentabilidades
divulgadas não são líquida de impostos. A operação de empréstimo de títulos através do Banco de Títulos da CBLC é garantida pela BM&FBovespa e mais informações podem ser encontradas no site
www.bmfbovespa.com.br.

Geral Investimentos - R. Dr. José Montaury, 139 7º andar
Porto Alegre/RS (51) 3213 2704 ci@geralinvestimentos.com.br
Ouvidoria - 0800 774 2006

