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Número de cotistas do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cotista:
Pessoa natural private banking;

0.253

Pessoa natural varejo;

0.005

Pessoa jurídica não financeira private banking;

0.000

Pessoa jurídica não financeira varejo;

0.003

Banco comercial;

0.000

Corretora ou distribuidora;

0.000

Outras pessoas jurídicas financeiras;

0.000

Investidores não residentes;

0.000

Entidade aberta de previdência complementar;

0.006

Entidade fechada de previdência complementar;

0.009

Regime próprio de previdência dos servidores públicos;

0.000

Sociedade seguradora ou resseguradora;

0.000

Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil;

0.000

Fundos e clubes de investimento;

0.001

Clientes de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem);

0.010

Outros tipos de cotistas não relacionados.

0.752

Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo
de cliente cotista:
Pessoa natural private banking;

3,7 %

Pessoa natural varejo;

0,0 %

Pessoa jurídica não financeira private banking;

0,0 %

Pessoa jurídica não financeira varejo;

0,0 %

Banco comercial;

0,0 %

Corretora ou distribuidora;

0,0 %

Outras pessoas jurídicas financeiras;

0,0 %

Investidores não residentes;

0,0 %

Entidade aberta de previdência complementar;

2,2 %

Entidade fechada de previdência complementar;

4,5 %

Regime próprio de previdência dos servidores públicos;

0,0 %

Sociedade seguradora ou resseguradora;

0,0 %

Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil;

0,0 %

Fundos e clubes de investimento;

0,1 %

Clientes de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem);

13,5 %

Outros tipos de cotistas não relacionados.

75,9 %

Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes,
nas assembleias gerais e especiais:

Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes:

Prazo médio da carteira de títulos de fundos:
0,0000

Resumo das principais deliberações aprovadas no mês:

Total de recursos (em US$) enviados para o exterior para aquisição de ativos:
0,00

Total de recursos (em US$) ingressados no Brasil referente à venda de ativos:
0,00

Variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse:
0,00

Variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação
negativa de 1% na taxa anual de juros (pré):
0,00

Variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação
negativa de 1% na taxa de cambio (US$/Real):
0,00

Variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação
negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA):
0,00

Valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo
fundo, em % do patrimônio líquido:
Fator de Risco

Long

Short

IBOVESPA

0

0

PRE

0

0

CUPOMCAMBIAL

0

0

DOLAR

0

0

OUTROS

0

0

Colateral

0,00

Todos dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas:
0

Maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor:
Emissor (CPF/CNPJ)

Parte relacionada (S/N)

% PL

Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque:
0

Taxa de Performance:
Cobrança de taxa de performance

N

Última cobrança de taxa performance efetuada
Valor da cota do fundo quando a última cobrança de performance foi
efetuada

Direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos
financeiros que compõem a carteira (em R$):

