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Início do Fundo: 29 de dezembro de 2005
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O Fundo segue a estratégia Crédito Privado, com foco em
emissores brasileiros. Eventualmente, pode haver exposição
a outras geografias na América Latina. O Fundo busca obter
retorno superior ao CDI em períodos acima de um ano.
A carteira poderá ter exposição a operações colateralizadas
ou sem colateral. Dentre os ativos que compõem a carteira
do Fundo incluem-se Debêntures, Cédulas de Crédito
Bancário (CCBs) e Notas Promissórias Comerciais
("Commercial Papers"); produtos estruturados como cotas
de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC),
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Derivativos
de Crédito, Renda Fixa em bolsa e Certificado de Depósito
Bancário (CDBs).

Volatilidade
(anualizada)
O Fundo poderá
ter exposição eventual em renda variável e
tambémMês
a operações de cash
risk arbitrage.Desde o início
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Características Gerais
■ Público Alvo: Investidores Profissionais
■ Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Multiestratégia
■ Taxa de Administração: 1.0% aa
■ Taxa de Performance: 20.0% do que exceder o CDI
■ Aplicação Mínima: R$100.000,00
■ Saldo Mínimo: R$100.000,00
■ Movimentação Mínima: R$50.000,00
■ Status: Aberto
■ Cotização Aplicação: D+0

■ Taxa de Saída: Solicitações de resgate agendadas com menos

de 180 dias de antecedência estão sujeitos a taxa de saída de
20% sobre o valor resgatado. Para agendamento com 180 dias
de antecedência, as datas disponíveis são apenas 02/Janeiro,
01/Abril, 01/Julho e 01/Outubro, ou o 1º dia útil subsequente.
Em cada uma destas datas, o valor total de resgates agendados
não poderá ultrapassar 30% do patrimônio líquido do Fundo.

■ Data de Conversão: D+2 da solicitação com taxa de saída ou
conforme definido em "Taxa de Saída"

■ Data de pagamento do resgate: 1º dia útil após a conversão
das cotas.

■ Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante:
MELLON
BANCO
S.A.
■ Tributação: Longo
Prazodo último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs■de fechamento
(*) Fechamento
dos últimosBNY
12 meses
calendário. Este
material tem
o único propósito de divulgar informações
e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. 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 Crédito-FGC.
A rentabilidade
obtida no passado
não representa garantia de resultados futuros. Para
■ Auditor:
KPMG
AUDITORES
INDEPENDENTES
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
Polo Capital
Gestão
de Recursos
Ltda. para seus cotistas, podendo
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da ■
formaGestor:
como são adotadas,
podem resultar
em significativas
perdas patrimoniais
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
cuidadosa da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/
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