Jan

Feb

Mar

Apr

-

-

-

4,67

2017

Desempenho do Fundo em Reais (%)
May
Jun
Jul
Aug
1,77

1,46

0,04

2,76

Sep

Oct

Nov

Dec

Year

5,08

4,51

1,78

7,54

28,52

Objetivo
O FCL Opportunities é um veículo de investimento para investidores sofisticados buscando oportunidades de investimentos globais à longo prazo. O fundo se
estrutura a partir do crescimento dos mercados emergentes, a convegência global e a revolução tecnológica, focando em empresas relacionadas aos BRICs e
localizadas nos países do G7.

Filosofia de Investimento
• Investimentos de longo prazo que buscam identificar e lucrar com as tendências globais e oportunidades que surgem com o crescimento dos BRICs
• Foco em pensar "fora da caixa" e se distanciar do consenso
• Foco no longo prazo e na preservação do capital
• Pesquisas aprofundadas e monitoramento constante do mercado com uma visão global
• Objetivar retornos compostos positivos em dólar no longo prazo

Características

Regras de Movimentação

Taxa de Administração: 2% a.a.

Aplicação: D+0 até 14hrs

Performance Fee: 20% do que exceder o índice CPI-US acrescido de Hurdle rate
de 2,5% ao ano

Resgate: Conversão de cotas: D+9 / Pagamento: Três dias após conversão de
cotas

Tributação:
Classificação Anbima: Ações Livre

Aplicação Mínima Incicial: R$ 50.000,00

Anbima Code: 434213

Saldo Mínimo de Permanencia: R$ 50.000,00

Público Alvo: Investidores Qualificados

Horário para aplicação e resgate: Das 10 às 14hs

Movimentação Mínima Adicional: R$ 5.000,00

Retorno Acumulado

Agentes
Gestora: FCL Capital Gestão de Recursos de Terceiros ltda

28,52

Av. das Américas 500, Bloco 3 - Sala 125
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22640-100

17,57

Tel.: (21) 3268-7918 - E-mail: info@fclcapital.com
Distribuição e Administração: SLW Corretora de Valores

6,67

e Câmbio LTDA. - CNPJ: 50.657.675/0001-86
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 6o. e 10o. Andares
São Paulo - SP - CEP: 04530-001
Custódia: BM&F Bovespa - Auditoria: BDO

FCL

Ibovespa

CDI

Essa lâmina tem como úni cos propósitos a divulgação das informa ções e dar transparência relativa a gestão executada pela FCL Ca pital aos nossos investidores, não existe o intuito de
comercialização de nenhum produto ou serviço. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes que qualquer investimento seja
feito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxa de administração e performance, mas não é líquida
de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recome ndável uma análise do maior período de tempo possível, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de
Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O fundo
de ações com renda variável FCL Equities FIA pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, co m os riscos daí decorrentes. O fundo FCL Equities FIA está
autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme des crito em seus respectivos regulamentos. Para maiores informações favor acessar o Portal Educação

www.fclcapital.com

