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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar
transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na
Instrução CVM409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no
mínimo, 12(doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa
da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidados a do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.
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Papel Vencimento % do PL Taxa atual

CEB Set 2023 ~5.0% CDI + 5.0%

Iguá Mai 2026 2.20% CDI + 3.5%aa

Maestro Mai 2022 e Nov 2022 5.30% CDI + 4.5%aa

Smartfit Abr 2026 2.60% CDI + 3.0%aa

CredZ Jun-22 3.00% CDI+4.0%aa

Trisul 44986 5.10% CDI+3.2%aa

Loft Out 2021 1.80% 9.75%aa pré

Letras financeiras - 9.50% -

Outras - 3.40% -
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