Brasil Capital RP Institucional FIC FIA - Julho 2022

Classificação Anbima: Ações Livre
CNPJ: 40.129.641/0001-65
Objetivo: O Brasil Capital RP Institucional FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos
nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em cotas do Brasil Capital Master 30 II FIA (CNPJ: 38.596.967/0001-50)
Política de Investimento: O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo
conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas
conservadoras e margem de segurança.
Público Alvo: O FUNDO destina-se a investidores em geral, e restringe-se a acolher investimentos de pessoas físicas, Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e
entidades fechadas de previdência complementar, na forma prevista pela regulamentação vigente.
Informações
- Aplicação mínima inicial: R$ 1.000,00
- Aplicações Adicionais: R$ 1.000,00
- Cota de aplicação: D + 0 (fechamento)
- Cota de resgate: D + 30 (fechamento) d.c.
- Liquidação financeira: D + 2 da cotização
- Tributação: 15% de IR (sem comecotas)
- Taxa de Administração: 3,00% a.a.
- Taxa de Administração Máxima: 3,12% a.a.
- Taxa de Performance Anual : Não possui
- Dados bancários:
Favorecido: Brasil Capital RP Institucional FIC FIA
Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 2856/8
C/C: 0035346/9
CNPJ: 40.129.641/0001-65
CETIP: 38785.00-5

Administração: BEM DTVM (Grupo Bradesco)
Custódia: Banco Bradesco
Gestão: Brasil Capital (BC Gestão de Recursos LTDA)

Estatísticas e Retornos
- Data de Início do fundo: 13/04/2021;
- Fundo Master: Brasil Capital Master 30 II FIA (CNPJ: 38.596.967/0001-50)
- Patrimônio Líquido Fundo Master em: 29/07/2022: R$ 339,0MM
- Patrimônio Líquido Médio Fundo Master 12m: R$ 488,3MM
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•

Fax: +55 11 5105-0608

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações
contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de
investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição
administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Riscos gerais: em função
das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de
suas cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos
daí decorrentes. Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento de Ações Outros. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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