BOHR: Fundo de investimento quantitativo cripto
_______________________________________________________________________________________________________________
Movimentação
Objetivo

Cota da Aplicação

D+0

Cota do resgate

D+60

Pagamento do resgate

D+10 (após cota de resgate)

Horário Limite

16h

Aplicação inicial

R$ 10.000,00

Saldo Mínimo

Não há

Utilizamos fórmulas matemáticas para capturar padrões de comportamento
e oportunidades de arbitragem A carteira de negociação resultante consiste
em posições compradas e vendidas nas criptomoedas mais líquidas e seus
derivativos. Não temos opiniões fundamentais sobre nenhuma moeda.

Movimentação mínima

Não há

Favorecido

BOHR ARBITRAGE CRIPTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO –
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Objetivo de Volatilidade

CNPJ

36.609.326/0001-68

Banco

VÓRTX DTVM (310)

Agência

0001-9

Conta Corrente

0309-3

O Fundo tem como objetivo fornecer um retorno em dólar positivo
em todos os ambientes de mercado com volatilidade controlada,usando
técnicas quantitativas avançadas nos mercados de cripto ativos,. O Fundo
pode investir até 100% de seu patrimônio em cotas no fundo de investimentos
offshore Bohr Arbitrage Crypto Fund.

Público-alvo
D
 estinado a investidores qualificados.

Estratégia

O objetivo de risco do fundo é manter uma volatilidade anualizada entre 10-12%

Informações do Fundo:
Início da Operação

11/2020

Liquidez

Diária

Investimento mínimo

R$10.000

Taxas

▪2% Taxa de administração.
▪20% de taxa de performance do que
exceder o CDI..

Tributação

O FUNDO buscará manter carteira de
ativos financeiros com prazo médio
superior a 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, que possibilitem a
caracterização do FUNDO como Longo
Prazo para fins tributários.

Classificação Anbima

Multimercado Investimento no Exterior

Grau de Risco

Agressivo

Administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

Rentabilidade

R
 entabilidade Acumulada

A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Auditor

Grant Thornton

Assessoria Jurídica

Madrona Advogados

Estatísticas

Dados do Gestor
KPTL (A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA)
CNPJ: 07.152.171/0001-85. Rua Joaquim Floriano, 466, 1º andar, Conj 103.
Itaim Bibi - São Paulo/SP. CEP: 04.534-002
www.kptl.com.br

As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado
nos mercados financeiro e de capitais. A A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste
material. A A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. É recomendada leitura cuidadosa do
Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam
com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é
recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O Fundo utiliza-se de estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento e da forma como são adotadas,
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o fundo e seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado pelos cotistas e a conseqüente obrigação
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos do fundo. .Os principais riscos são de câmbio e de contraparte. Para obtenção do Histórico de Performance,
Regulamento, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato.

