Clubes de Investimento:
forme o seu grupo e invista
O Clube de Investimento é uma das maneiras mais
simples de iniciar os seus investimentos no mercado
financeiro. Trata-se de um grupo constituído por
pessoas físicas para a aplicação de recursos em
títulos e valores mobiliários.

• Tratamento diferenciado para os Juros sobre
Capital Próprio e Dividendos.

O ideal é que os membros tenham interesses em
comum, como um grupo de amigos ou de familiares.
Assim, devem eleger um representante, ou um
conselho de representantes, e um gestor que
tomarão as decisões na Ágora, a administradora do
Clube.

Regras Básicas

Essa é uma excelente alternativa para você
diversificar o seu portfólio.

Vantagens dos Clubes
• Custos reduzidos, compartilhados com outros
investidores.
• Possibilidade de investir em várias ações numa
única aplicação.
• Oportunidade de diversificar os investimentos.
• Facilidade para ajustar a carteira ao perfil do grupo
de investidores.

• Equipe de profissionais qualificados na Alocação
Ativa da Carteira.

• Nenhum cotista pode possuir mais do que 40% das
cotas do Clube de Investimento.
• Alíquota de 15% no Imposto de Renda.

Forme o seu grupo e invista!
Os clubes são acessíveis a qualquer investidor que
seja cadastrado na Ágora como cliente pessoa física.
É simples: basta reunir o seu grupo (de 3 a 50
membros) e definir quanto cada investidor vai aplicar
no clube. Em seguida, a Ágora dará todo o auxílio
necessário para elaboração do estatuto, garantindo,
assim, o bom funcionamento do Clube, assim
como para o cadastro de todos os investidores na
corretora.
Pronto! Agora é só investir nos ativos escolhidos.

• Vantagem tributária e facilidade na apuração dos
ganhos e rendimentos auferidos.

Para mais informações, acesse www.agorainvest.com.br ou
entre em contato com seu Agente Autônomo de Investimentos
(www.agorainvest.com.br/parceiros).
Esse mercado é um investimento de risco e pode levar a perdas patrimoniais.
Material de divulgação e meramente informativo.

