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DEVANT MAGNA FIRF CP LP

Representando 52% da carteira, na parcela de emissores corporativos, aumentamos
nossa exposição em emissores como Movida, Light, Hermes Pardini e Unidas (gestão
ativa no mercado secundário). Além disso, iniciamos a posição em Ômega Energia,
ativo previamente aprovado pelo comitê de investimento da gestora com forte
geração de caixa, corroborando para nossa diversificação setorial e por emissor.

Já na parcela de instituições financeiras, após longo acompanhamento da parte
qualitativa e a contínua melhora dos resultados financeiros da instituição, resolvemos
voltar nossa posição em Paraná Banco em uma boa oportunidade no mercado
secundário. As letras Financeiras representavam na data-base do relatório, 15% da
carteira.

Com relação aos créditos estruturados, que se limitam a 20% da composição, o time
de gestão adquiriu uma parcela de um CRI na região Centro-oeste do país, ativo com
forte estrutura de garantias e excelente risco x retorno e já aprovado pela gestora.
Além disso, esse mês através de uma operação de arbitragem em uma pequena
parcela do portfólio, geramos alfa para os nossos investidores e oxigenação para a
carteira.

A carteira é composta por um limite de 20% em crédito estruturado (sendo 5% a
concentração máxima em um único ativo), o restante do portfólio é composto por
ativos de crédito privado de instituições financeiras, empresas com alta
previsibilidade de receitas e geração de caixa (sendo 30% o limite máximo no setor de
instituições financeiras e 20% por setor da economia) e em títulos públicos federais.

É importante comentar que as operações de crédito estruturado são avaliadas pela
equipe de análise de crédito/gestão, que possui expertise nesse tipo de ativo e
estuda criteriosamente não apenas o fluxo futuro da carteira cedida, mas também o
desempenho e inadimplência histórica, o perfil do empreendedor, governança
corporativa, sua capacidade de honrar todas as obrigações e principalmente toda a
estrutura de garantia das operações (overcollateral, alienação fiduciária, lastro,
qualidade e elegibilidade dos recebíveis, coobrigações e garantias reais).

110,3% do CDI
0,6%  
(mês)

128,3% do CDI 
(ano)

128,3% do CDI 
(desde o Início)

Vol. 0,35%
(desde o Início) 

Sharpe 5,18
(desde o Início) 

Carteira 100% 
“Hedgeada” 

(protegida contra 
riscos de mercado 

via instrumentos 
de derivativos)

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.

Distribuidores:

Prezado Investidor,

Compartilhamos nossos resultados referentes ao mês de agosto e períodos anteriores.

Antes de entrar detalhadamente em cada fundo, gostaríamos de comentar que estamos
observando um mercado de crédito mais cauteloso com relação as taxas exigidas para
determinados ativos, tanto em ajustes de preços no mercado secundário, quanto em
novas emissões no mercado primário. Em nossa visão, trata-se de um ajuste saudável
para a classe, resultando em prêmios mais justos e adequados com relação aos riscos do
crédito, mas que no curto prazo pode ter efeitos negativos.
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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.

Devant Magna FIRF CP LP
Agosto/2019

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como principal objetivo superar a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é
composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de
diversos setores da economia e ativos de Crédito Estruturado.

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre

CNPJ 31.963.396/0001-04

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,80% a.a.

Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da Cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 3132-1

(1) Data de Início: 10/01/2019.

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,5% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% - - - - 5,1% 5,1% 5,1%

% CDI 125,6% 157,7% 121,5% 121,0% 134,4% 112,4% 136,1% 110,3% - - - - 128,3% 128,3% 128,3%

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

Histórico de Rentabilidade

Indicadores Composição da Carteira

Rentabilidade (12 Meses): 5,13%

Volatilidade (Início): 0,35%

Volatilidade (3 Meses): 0,33%

Índice Sharpe (Início): 5,18

Meses acima do CDI 8

Meses abaixo do CDI 0

Meses positivos 8

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 8.681.103,23

Patrimônio Atual: 12.274.576,43
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99,6% do CDI
0,5%  
(mês)

109,1% do CDI 
(ano)

112,5% do CDI 
(12 meses)

111,3% do CDI 
(desde o Início)

Vol. 0,32%
(desde o Início) 

Sharpe 2,83
(desde o Início) 

+ de 60 
Emissores

+ de 15 
Setores da
Economia

✓ Carteira 100% 
“Hedgeada” 

(protegida contra 
riscos de mercado 

via instrumentos 
de derivativos)

✓ Grau de 
Investimento

✓ Enquadrado na 
Resolução nº 

4.661/18

Distribuidores:

Representando no fechamento de agosto/19, 45% da carteira do fundo, na parcela de
emissores corporativos, aproveitamos uma janela no mercado secundário para
aumentar a posição em papéis como Unidas, Hermes Pardini, Equatorial, Light e
Movida, ajustando as concentrações do nosso portfólio para níveis adequados após
as captações de recursos do mês. Somando na diversificação do fundo, após longa
análise, incluímos o ativo Ômega Energia, forte gerador de receita com um bom risco
x retorno.

Na parcela de instituições financeiras, 19% de representatividade na composição da
carteira, aumentamos nossa exposição em Banco Safra em uma oportunidade
bilateral com a instituição, também aumentamos a posição em Banco ABC e fizemos
um pequeno ajuste em Banco Bradesco para adequação da carteira. Além disso,
retomamos a nossa posição no Paraná Banco, ativo que estava em observação e
análise nos últimos meses, e que com a melhora em seus indicadores, julgamos ser
um ativo atrativo para a carteira.

No percentual de crédito estruturado do portfólio, que se limita a 10% da carteira,
ajustamos incrementalmente a posição em um CRI localizado na região Nordeste do
Brasil, além de uma redução para ajuste de carteira de um CRI com localização no Sul
do país.

A estratégia do fundo continua com alocações em Letras Financeiras de bancos de
primeira linha (sendo 30% o limite máximo no setor) e o restante do portfólio é
composto por ativos de crédito privado de empresas com alta previsibilidade de
receitas e geração de caixa (sendo 20% o limite por setor da economia), uma pequena
parcela em crédito estruturado (sendo 10% o limite) e em títulos públicos federais.
Vamos manter esse tipo de risco na carteira (apenas crédito privado e títulos do
governo), sempre avaliando o rating e o balanço financeiro dessas instituições com
proximidade e diligência.

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.

DEVANT SOLIDUS CASH FIRF CP
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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.

Devant Solidus Cash FIRF CP 
Agosto/2019

Resumo do Fundo

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como principal objetivo superar o CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é composta
por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de diversos
setores da economia e ativos de Crédito Estruturado, com rating acima de Grau de Investimento.

Principais Características Informações para Investimentos

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima RF – Livre Duração – Grau de Investimento

CNPJ 22.003.346/0001-86

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,50% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+0

Liquidação D+0 da Cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag. 1 | C/c. 1335-8

Histórico de Rentabilidade

(1) Data de Início: 14/07/2016.

Indicadores Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - 0,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 6,8%

% CDI - - - - - - 108,2% 113,4% 106,9% 105,6% 111,2% 104,3% 108,6%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,2% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 10,9%

% CDI 111,2% 107,9% 110,0% 103,8% 105,8% 113,5% 110,1% 108,6% 113,1% 111,2% 104,0% 105,7% 109,2%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 s 1,00 1,00 1,00 

2018 jan fev mar Abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 7,4%

% CDI 121,6% 113,9% 105,8% 105,7% 113,8% 102,4% 114,7% 117,1% 95,6% 130,6% 120,4% 126,0% 114,7%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% - - - - 4,6% 7,1% 32,9%

% CDI 119,0% 117,9% 106,4% 108,7% 111,4% 105,2% 102,7% 99,6% - - - - 109,1% 112,5% 111,3%

Rentabilidade (12 Meses): 7,15%

Volatilidade (Início): 0,32%

Volatilidade (3 Meses): 0,10%

Índice Sharpe (Início): 2,83

Meses acima do CDI 36

Meses abaixo do CDI 2

Meses positivos 38

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 107.679.924,04

Patrimônio Atual: 188.655.470,35
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DEVANT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIRF CP

Ao longo do mês, na parcela de debêntures incentivadas (lei 12.431/11), continuamos a
enxergar um ajuste de preços dos ativos, com abertura de spread de crédito em alguns
emissores, que em nossa visão, algo muito mais técnico de mercado do que de fato, uma
deterioração do crédito. Desta maneira, os prêmios de crédito estão migrando para níveis
mais atrativos e justos quando comparados aos títulos soberanos equivalentes, porém
impactando negativamente a marcação no curto prazo. O time de gestão continua atento às
boas oportunidades que esse tipo de movimento gera no mercado secundário para o
portfólio, já no mercado primário resolvemos não alocar em algumas ofertas dado a baixa
atratividade das taxas de retorno oferecidas. De acordo com a regulamentação vigente, as
debêntures incentivadas representavam 75% da composição da carteira no fechamento de
ago/19.

Na parcela de letras financeiras, zeramos a posição em Banco ABC, julgamos as
oportunidades em debentures incentivadas mais atrativas para o portfólio nesse momento.

No crédito estruturado, aumentamos a exposição na carteira em dois CRIs na região Sul do
Brasil, ativos já aprovados pela gestora com boa estrutura de garantia, trazendo uma boa
rentabilidade e diversificação para a carteira.
Nosso fundo contém ativos de diversos setores da economia, como logística,
telecomunicações, concessões rodoviárias e energia (transmissão, geração e distribuição).
Em sua maioria, debêntures incentivadas de ativos com alta previsibilidade de geração de
receita e projetos com boa estrutura de garantia, avaliados pelo time de gestão.

73,2% do CDI
0,4%  

(mês)

103,0% do CDI 
(ano)

113,7% do CDI 
(desde o início)

Vol. 0,98%
(desde o Início) 

Sharpe 0,89
(desde o Início) 

✓ Rendimento
lsento de IR para PF

✓ Carteira 100% 
“Hedgeada” 

(protegida contra 
riscos de mercado 

via instrumentos 
de derivativos)

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.

Distribuidores:



Devant Debêntures Incentivadas FIRF CP 
Agosto/2019

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como objetivo superar o CDI no médio/longo prazo. Carteira composta por ativos financeiros de renda fixa,
sendo que a maior parte será aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei
12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”). Fundo isento de Imposto de Renda para Pessoas Físicas.

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre

CNPJ 30.909.986/0001-88

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 1,20% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da Cotização

Tributação 0% de IR para investidores PF 

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 2863-0

(1) Data de Início: 28/09/2018.

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - - - - 0,9% 0,7% 0,6% 2,2%

% CDI - - - - - - - - - 160,1% 147,6% 113,6% 141,3%

jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 1,0% 0,5% 0,4% -0,1% - - - - 4,3% 6,6% 6,6%

% CDI 142,0% 105,0% 126,7% 98,4% 189,6% 112,8% 73,2% - - - - - 103,0% 113,7% 113,7%

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

Histórico de Rentabilidade

Rentabilidade (12 Meses): 6,57%

Volatilidade (Início): 0,98%

Volatilidade (3 Meses): 0,89%

Índice Sharpe (Início): 0,89

Meses acima do CDI 8

Meses abaixo do CDI 3

Meses positivos 10

Meses Negativos 1

Patrimônio Médio (12 Meses): 11.802.589,54

Patrimônio Atual: 20.005.762,36

Indicadores Composição da Carteira

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor
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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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DEVANT AUDAX FIM CP

Por ser um fundo destinado à investidores qualificados, o Devant Audax procura manter
40% de sua composição em crédito estruturado, como já comentado anteriormente, tais
operações são avaliadas pela equipe de análise de crédito/gestão, que possui expertise
nesse tipo de ativo e estuda criteriosamente não apenas o fluxo futuro da carteira cedida,
mas também o desempenho e inadimplência histórica, o perfil do empreendedor,
governança corporativa, sua capacidade de honrar todas as obrigações e principalmente
toda a estrutura de garantia das operações (overcollateral, alienação fiduciária, lastro,
qualidade e elegibilidade dos recebíveis, coobrigações e garantias reais).

Durante esse mês, ajustamos incrementalmente uma parcela de um CRI na região Centro-
oeste, além disso ajustamos nossa posição em dois CRIs na região Sul para adequação da
carteira, todos com forte estrutura de garantias e excelente risco x retorno. Corroborando
para a atribuição de performance, através de uma operação de arbitragem em uma
pequena parcela do portfólio, geramos alfa para os nossos investidores e oxigenação para a
carteira.

Na parcela de emissores corporativos, 32% da carteira em agosto/19, aumentamos as
posições em nomes como Movida, Light e Equatorial. Para ajudar na diversificação do
fundo, iniciamos nossa posição em Ômega Energia, ativo com ótimo risco x retorno e forte
geração de receita.

Já na parcela de instituições financeiras aumentamos nossa exposição em Bradesco através
de uma oportunidade no mercado secundário. Além disso, retomamos a nossa posição no
Paraná Banco, ativo que estava em observação e análise nos últimos meses e com a
melhora em seus indicadores julgamos ser um ativo atrativo para a carteira.

A carteira é composta por um limite de 40% em crédito estruturado (sendo 5% a
concentração máxima em um único ativo), o restante do portfólio é composto por ativos de
crédito privado de instituições financeiras, empresas com alta previsibilidade de receitas e
geração de caixa (sendo 30% o limite máximo no setor de instituições financeiras e 20% por
setor da economia) e em títulos públicos federais.

133,0% do CDI
0,7%  
(mês)

138,8% do CDI 
(ano)

151,4% do CDI 
(12 meses)

150,4% do CDI 
(desde o Início)

Vol. 0,95%
(desde o Início) 

Sharpe 3,64
(desde o Início) 

+ 60 
Emissores

+15 
Setores da 
Economia

Carteira 100% 
“Hedgeada” 

(protegida contra 
riscos de mercado 

via instrumentos 
de derivativos)

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.

Distribuidores:



Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - Cj 73, Vila Olímpia – São Paulo/SP

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.

Devant Audax FIM CP
Agosto/2019

O fundo é destinado à investidores qualificados e tem como principal objetivo superar significativamente a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa
volatilidade. A carteira é composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de
empresas nacionais de diversos setores da economia e ativos de Crédito Estruturado.

Público Alvo Investidores Qualificados

Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Livre

CNPJ 26.664.935/0001-66

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 1,00% a.a.

Taxa de Performance 10% do que exceder 100% do CDI

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 1.000,00 (mil reais)

Movimentação Mínima R$ 1.000,00 (mil reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 1949-6

(1) Data de Início: 09/03/2017.

Indicadores Composição da Carteira

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,4% 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 9,5%

% CDI - - 141,4% 115,6% 105,2% 122,2% 125,7% 170,2% 116,3% 153,5% 118,6% 82,4% 127,0%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 # 1,00 s 1,00 1,00 1,00 

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,4% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 1,0% 0,9% 1,0% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 11,2%

% CDI 237,3% 171,2% 153,3% 137,5% 107,9% 199,3% 166,1% 168,0% 80,1% 166,6% 207,4% 246,7% 174,5%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 # 1,00 1,00 1,00 1,00 

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,9% 0,7% - - - - 5,8% 9,6% 28,9%

% CDI 132,1% 121,7% 130,3% 140,1% 153,0% 139,4% 150,0% 133,0% - - - - 138,8 % 151,4% 150,4%

Rentabilidade (12 Meses): 9,62%

Volatilidade (Início): 0,95%

Volatilidade (3 Meses): 0,48%

Índice Sharpe (Início): 3,64

Meses acima do CDI 28

Meses abaixo do CDI 2

Meses positivos 30

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 61.816.926,42

Patrimônio Atual: 123.149.696,71

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

Histórico de Rentabilidade
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