DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO GARDE D ARTAGNAN FIC
19.212.817/0001-51
Informações referentes a 2016

1.

Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: GARDE D’ARTAGNAN FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
2.

Rentabilidade

2.1

Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês

2.2

Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de impostos)

Variação percentual do

Desempenho do fundo como %
do

Variação percentual do

Desempenho do fundo como %
do

Últimos 5 (cinco) anos:

Ano

Rentabilidade (liquida de
despesas, mas não de impostos)

3.
Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do
patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas
entre 01/07/2015 à 30/06/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período.
Percentual em relação ao
patrimônio líquido diário
médio em 30/06/2016

Despesas do Fundo

Taxa de Administração
(inclui as taxas de administração e de
performance, se houver, de outros fundos em
que este fundo tenha investido)

Parte Fixa

1,80

Parte variável
(taxa de performance)

0,50

Taxa de Custódia

0,00

Outras despesas
(inclui despesas de serviço de custódia, auditoria, etc.)

0,01

TAXA TOTAL DE DESPESAS

2,31

As despesas do período entre 01/07/2015 e 10/02/2016 que compõem o quadro baseiam-se nas informações encaminhadas pelo
antigo administrador.

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador(e do Percentual em relação à taxa de
gestor, se este for diferente)
despesas em 30/06/2016
Despesas pagas ao grupo econômico do
administrador

Despesas pagas ao grupo econômico do
gestor

Taxa de administração

0,00

Despesas operacionais e de
serviços

0,00

Taxa de administração

0,00

Despesas operacionais e de
serviços

0,00

TOTAL

0,00

Os dados do quadro acima referem-se ao período pelo qual o FUNDO passou a ser administrado pelo administrador atual, ou
seja, a partir de 10/02/2016.

