
 

July 2020

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Since inception

2017 - -3,52 -0,25 4,67 1,77 1,46 0,04 2,76 5,08 4,51 1,78 7,54 28,52

2018 3,80 1,67 0,18 4,25 1,78 1,46 -4,03 5,25 -4,18 -13,39 5,69 -5,15 -0,80

2019 10,22 2,60 10,20 2,74 -6,17 1,74 1,73 5,10 2,80 2,85 8,68 -1,79 47,50

2020 2,76 -3,84 -9,65 17,02 2,24 7,62 0,04 15,00 116,26

Target Investors: Only Qualified Investors

Mgmt: 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

Custody: BM&F Bovespa - Auditing: BDO

Rio de Janeiro - RJ, 22250-040

FCL Opportunities

www.fclcapital.com

•  A focus on “out of the box” and away from consensus investment ideas

Fund Performance in BRL (%)

Objective

FCL Opportunities is a vehicle for sophisticated investors seeking long term exposure to global investment opportunities shaped by the rise of emerging markets, global 

convergence and the technological revolution, with a focus on BRIC related stock ideas located in G7 countries.

Investment Philosophy
• A long term value investment partnership seeking to identify and profit from global trends and investment opportunities given birth by the rise of BRIC countries

•  Long term and capital preservation focus

•  Deep research and constant monitoring of the market with a global mindset

•  Positive long term dollar compounding returns as an objective

Minimum Rermaining Amount: R$ 5.000,00

Agents

Fund Administration: Brasil  Plural S.A. Banco Múltiplo

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228 - 9º andar  - Botafogo, 

Transaction Hours: From 10 am until  14 pm

Fund Characteristics

Administration Fee: 2% a.a.

Performance Fee: 20% over what exceeds CPI-US index + 2,5 yearly hurdle rate

Taxation:

Anbima Classification:  global equity  "ações investimento no exterior"

Anbima Code: 434213

General 

Subscription: D + 1

Withdrawal: D + 21

Minimum Initial Investment: R$ 10.000,00

Minimum Amount per Transaction: R$ 5.000,00

Essa lâmina tem como únicos propósitos a divulgação das informações e dar transparência relativa a gestão executada pela FCL Capital aos nossos
investidores, não exis te o intui to de comercialização de nenhum produto ou serviço. É recomendada a lei tura 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


