Mogno Amazônia
Nota do Gestor: As discussões sobre o financiamento do Renda Cidadã, o novo Bolsa Família, aumentaram o grau de incerteza sobre
a situação fiscal do Brasil no médio e longo prazo, o que levou a bolsa a novamente apresentar queda, fechando o mês em
–4,8%
com queda acumulada no ano de –18,2% com as principais perdas ocorrendo nos setores de Energia e Consumo Discricionário.
O Fundo Mogno Amazônia teve queda de –3,3% no mês (contra –4,8% do Ibovespa), acumulando queda de –9,8% desde o ínicio
(versus –20,1% do Ibovespa no mesmo período). Os principais destaques negativos foram Cosan, Cosan Logística e B3, com queda
superior a 15%, e os destaques positivos foram Iochpe, Gerdau e Localiza.
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*Início: 22 de janeiro de 2020

Performance Acumulada

Informações:

Alocação Por Setor

Informação Legal
Gestor

Mogno Capital Investimentos

Público Alvo: O FUNDO é destinado a investidores em geral nos termos da regulamentação
em vigor, definidos pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Administrador e Controladoria

BTG Pactual

Custódia
Auditor

BTG Pactual
EY

Filosofia de Investimento: O FUNDO investe em fundos de investimento e ativos financeiros e/ ou modalidades operacionais que apresentem potencial de valorização acima dos
índices de mercado e consigam identificar oportunidades de investimentos com preservação
de capital e ganho de poder de compra ao longo do tempo.

Domicílio

Média de Patrimônio Líquido 12M

6.206.043,56

Objetivo: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CSHG PETREA FIA. A
política de investimento do Fundo Master consiste em investir no mínimo 67% de sua carteira em: ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados
como nível II e III, com o objetivo buscar retornos reais no longo prazo, através do investimento em ações.

Patrimônio Líquido da Estratégia

37.503.361,03

Brasil

Início

22 de janeiro de 2020

Moeda base

Reais (R$)

Patrimônio Líquido

9.115.831,62

Características
Taxa de administração máxima*

1,50% a.a.

Taxa de performance

15% do que exceder o benchmark

Benchmark

IPCA + IMA-B

Tipo Anbima
Aplicação inicial

Ações Livre
R$ 5 mil

Movimentação mínima

R$ 1 mil

Horário para movimentação
Prazo de cotização para resgate

15h30
D+15 (corridos)

Prazo de liquidação para resgate

Disclaimer

D+2 (úteis)
* soma das duas cascas

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de
investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise d e período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de
informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
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