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Operação
Razão 
PMT

Limite Status

CRI 1 396% 140%

CRI 2 330% 140%

CRI 3 224% 130%

CRI 4 142% 130%

CRI 5 237% 110%

CRI 6 185% 130%

CRI 7 147% 130%

CRI 8 304% 140%

CRI 9 302% 125%

CRI 10 165% 120%

CRI 11 470% 130%

CRI 12 190% 130%

CRI 13 162% 130%

CRI 14 166% 130%

CRI 15 125% 120%

CRI 16 201% 130%

CRI 17 135% 130%

CRI 18 507% 120%

CRI 19 271% 120%

CRI 20 160% 120%

CRI 21 219% 120%

CRI 22 143% 120%

CRI 23 136% 115%

CRI 24 758% 120%

CRI 25 312% 105%

CRI 26 133% 105%

CRI 27 393% 120%

CRI 28 369% 120%

CRI 29 214% 120%



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de
investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há
garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido
em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária,
falência, recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.

Rentabilidade (12 Meses): 2,48%

Volatilidade (Início): 1,54%

Volatilidade (3 Meses): 1,62%

Índice Sharpe (Início): 1,33

Meses acima do CDI                                         38

Meses abaixo do CDI                                         7

Meses positivos                                                 42

Meses Negativos                                                3

Patrimônio Médio (12 Meses): 82.654.538,41

Patrimônio Atual:                                   51.325.082,51
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As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.

Rentabilidade (12 Meses): 1,42%

Volatilidade (Início): 2,15%

Volatilidade (3 Meses): 0,85%

Índice Sharpe (Início): -0,18

Meses acima do CDI 17

Meses abaixo do CDI 6

Meses positivos 21

Meses Negativos 2

Patrimônio Médio (12 Meses): 10.879.376,50

Patrimônio Atual: 8.013.575,63
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As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade
futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.
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As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.
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Rentabilidade (12 Meses): 2,54%

Volatilidade (Início): 1,19%

Volatilidade (3 Meses): 0,73%

Índice Sharpe (Início): -0,89

Meses acima do CDI 15

Meses abaixo do CDI 11

Meses positivos 21

Meses Negativos 5

Patrimônio Médio (12 Meses): 12.458.565,50

Patrimônio Atual: 9.589.492,13
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