Macro Capital One FIC FIM
Material de apoio
Fundo multimercado macro que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no
longo prazo. Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma
rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
A política de investimento envolve estratégias globais em ativos financeiros de diversas classes,
principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações,
utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de
derivativos.
O fundo Macro Capital One FIC FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração
de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo aplica, no mínimo, 95% de seu
patrimônio líquido em cotas do fundo Macro Capital One FIM (Master).
Aplicações:
Início para aplicações a partir do dia 30 de agosto de 2019 (investidores em geral).

Resgates:
O resgate das cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer
momento por e-mail, sendo pago no primeiro dia útil subsequente à data de conversão. As cotas do Fundo serão
convertidas para resgate no 29º (vigésimo nono) e pagamento no dia subsequente à data da conversão.

Horários:
Movimentação até às 14:00h.

Movimentação:
Aplicação mínima inicial: R$ 20.000
Valor mínimo para movimentação: R$ 5.000
Saldo mínimo de permanência: R$ 20.000

Taxa de Administração:

Total de 2,0 % a.a., sendo 1,875% a.a. incidente sobre os investimentos no Macro Capital One FIC FIM, acrescido de 0,125%
a.a. incidente sobre os investimentos do Macro Capital One FIC FIM no Macro Capital One FIM, apropriada diariamente e
paga mensalmente.

Taxa de Performance:

20% dos ganhos que excederem a 100% do CDI.

Taxa de Saída:

Nos casos expressamente solicitados por escrito pelos cotistas, as cotas poderão ser convertidas no 5º (quinto) dia
corrido subsequente à solicitação, com pagamento de resgate no primeiro dia útil subsequente a conversão das cotas,
mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) do valor resgatado.

Investimento no Exterior:
Até 20% do Patrimônio Líquido.

Gestor:
Macro Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:
Intrag DTVM S/A.

Custodiante:

Banco Itaú S.A.

A Macro Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor
autorizado. A Macro Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por
decisões de investimento tomadas com base neste site. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo
e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e
profissionais especializados para uma análise específica e personalizada, antes de sua decisão sobre investimentos. Fundos de
investimento não contam com nenhum mecanismo de seguro e nem garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, ou, ainda,
do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos
Macro Capital, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como
concentração de ativos de um mesmo emissor e alta exposição a derivativos e investimentos fora do país. Essas estratégias podem resultar
em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do
cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade apresentada dos fundos não é líquida de impostos .

