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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado

2017 - -3,02 0,02 0,60 1,64 -0,14 1,33 0,36 1,85 0,40 0,33 1,23 2,97

2018 1,66 -0,52 -0,41 0,96 -2,39 -1,04 1,18 0,56 -1,71 0,72 2,04 -1,45 -1,95

2019 7,21 -1,49 0,82 2,16 0,00 1,21 2,66 -1,12 2,48 1,23 1,04 2,67 20,28

2020 -0,60 -2,25 -12,45 5,09 3,72 6,09 -1,30 169,98

Movimentação Mínima Adicional: R$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanencia: R$ 50.000,00

Classificação Anbima: Multimercado Horário para aplicação e resgate: Das 10 às 14hs

Código Anbima: 31971-6

Gestora: FCL Capital Gestão de Recursos de Terceiros ltda

Av. das Américas 500, Bloco 3 - Sala 125

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22640-100

Tel.: (21) 3268-7918 - E-mail: info@fclcapital.com

Custódia: BM&F Bovespa - Auditoria: BDO

Desempenho do Fundo em Reais (%)

Resgate: Pagamento em D+4

Tributação: A alíquota do Imposto de Renda, na fonte, de 

15% sobre o ganho patrimonial incidirá no momento do 

resgate

Aplicação Mínima Incicial: R$ 50.000,00

Agentes

Distribuição e Administração: SLW Corretora de Valores

www.fclcapital.com

•  Foco em superar o CDI no médio e longo prazos

Objetivo

FCL Hedge é um fundo sediado no Brasil destinado a investidores em geral que busquem uma solução de investimentos capaz de 

superar o CDI no médio e longo prazos ainda que sem passar por excessiva volatilidade. É um fundo sediado no Brasil destinado 

a investidores em geral que busquem uma solução de investimentos capaz de superar o CDI no médio e longo prazos ainda que 

sem passar por excessiva volatilidade.

Filosofia de Investimento

• Estrito controle de risco

•  Alocação em estilo “top down” com considerações macro e de cenário de investimentos

•  Exposição internacional de até 20% do patrimônio liquido do fundo

Características Regras de Movimentação

Taxa de administração: 2% a.a. Aplicação: D+1 até 14h

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

Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI

Essa lâmina tem como únicos propósitos a divulgação das informações e dar transparência relativa a gestão executada pela FCL Capital 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 fei to. 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 l íquida de impostos . Para a avaliação da
performance de um fundo de investimento, é recomendável 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 cartei ra , 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, com os riscos daí decorrentes. O fundo FCL Equities FIA está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior,
conforme descri to em seus respectivos regulamentos . Para maiores informações favor acessar o Portal Educação Financeira da ANBIMA "Como
Investir" (www.comoinvestir.com.br).

FCLCapital


