BUTIÁ FUNDAMENTAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Os dados de rentabilidade não estão disponíveis. A divulgação de resultados do fundo só pode ser feita
após 6 (seis) meses da data da primeira emissão de cotas (Instrução CVM 555).

Características Principais
Código ANBIMA: 91436823
CNPJ: 36.436.823/0001-01

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas
físicas e/ou jurídicas em geral.

Objetivo do Fundo
Investir no mínimo 95% em cotas do Butiá Fundamental Long Biased FIM
Máster, que tem como objetivo proporcionar a valorização de suas quotas
no longo prazo através da aplicação dos recursos em ativos e derivativos de
renda variável e renda fixa. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de
mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para
alcançar seus objetivos.
Estratégia
O fundo Butiá Fundamental FIC FIM é um fundo Long Biased que, por meio
de análises fundamentalistas, procura encontrar ativos cujo preço esteja
abaixo do justo para suas características de risco e retorno e que estejam
sujeitos a fatores internos ou externos que impulsionem sua geração de
valor para o acionista. Adicionalmente o fundo procura maximizar a geração
de valor aumentando ou reduzindo a exposição em renda variável conforme
sua expectativa para o desempenho deste segmento, podendo alavancar sua
exposição a até 120% ou reduzi-la a 0% do patrimônio do FUNDO. O Butiá LB
poderá fazer operações de short via índice ou ações.

Taxa de Administração

2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente
no valor da cota.
Taxa de Performance

Equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO
que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI.
I.R.

O rendimento auferido no resgate de cotas, sujeita-se à incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
Movimentações

Inicial: R$500,00
Movimentação Mínima: não há
Saldo Mínimo: R$100,00
Aplicações

Cota de D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos.

Classificação ANBIMA

Multimercado Livre
Resgates

Cota de D+30, recursos em D+1.

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Taxa de Saída

Não há.

Gestor

Butiá Gestão de Investimentos Ltda
Perfil de Risco

Arrojado

Controladoria e Escrituração

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custódia e Tesouraria

Banco BTG Pactual S/A

O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos limitadas ao valor do seu patrimônio
Líquido. É vedado ao fundo aplicar em Fundos de Investimento que invistam em ativos financeiros classificados como Crédito Privado. O Fundo poderá aplicar
em Fundos de Investimento que invistam em ativos financeiros negociados no exterior, desde que respeitados os limites previstos na regulamentação vigente.

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade passada não
representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de seguro
ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Visando o
atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros
documentos cadastrais.

