Objetivo do Fundo e Política de Investimento

A lâmina de informações essenciais encontra-se no site do administrador

O Fundo Azul Quantitativo FIM tem como objetivo uma rentabilidade superior à variação do CDI em horizontes de investimento de médio e longo prazo, obtida através de
operações nos mercados futuros e selecionada por critérios matemáticos-estatísticos.

Público Alvo

Tributação

O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que
buscam rentabilidade superior à variação do CDI no médio e longo prazo. Como o
Fundo Azul Quantitativo é pouco correlacionado com índices de mercado, pode
ser considerado pelo investidor como uma excelente estratégia para a
diversificação da sua carteira de investimentos.

Fundo Azul Quantitativo – Fevereiro 2018

Histórico de Rentabilidade

Rentabilidade Acumulada: Fundo x CDI

início em 09/04/2010 – Rentabilidades são líquidas de taxas de administração e performance

acumulados desde o início – 09/04/2010

Comparativo com Indicadores Financeiros

Aplicações ou resgates : ligue para (011) 3034-6195 ou mande um e-mail para
movimentacao@rmwinvest.com.br até as 13:30 hs para que sejam processadas
no mesmo dia.
Azul Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
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Retornos e Estatísticas

Características Gerais

Gestor: RMW Investimentos –Adm. Recursos Mobiliários Ltda
Rua Bandeira Paulista, 726 cj 102 CEP 04532-002 São Paulo – SP
E-mail: contato@rmwinvest.com.br Site: www.rmwinvest.com.br

Administrador: Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco BNY Mellon
Auditoria: PwC

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fundo Azul Quantitativo FIM: início em 09/04/2010. Rentabilidades comparativas dos indicadores financeiros consideradas desde o lançamento do Fundo
Azul Quantitativo FIM, em 09/04/2010, conforme CVM 409 - Art. 78. Os indicadores Dólar e Ibovespa são mera referência econômica, e não parâmetros objetivo do fundo. A RMW Investimentos não comercializa nem
distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição
de cotas de fundos de investimento e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Os investimentos nos fundos não são garantidos pelo administrador, pelas
gestoras, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. O Fundo Azul Quantitativo FIM 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos
emissores, com os riscos daí decorrentes. As informações constantes neste relatório estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

