E2M Intrust FIA
Características do Fundo

Cota e Patrimônio Líquido do Fundo
Cota do dia
PL do dia
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Objetivo
O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo,
ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no
mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações
específico disponível. O fundo também pode inclusive investir em ações de baixa
liquidez e em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em
ações e índices de ações.

R$10.38354
R$39,139,967.84

2018

2019

Fundo

Ibovespa

Fundo

Ibovespa

6.65%
2.95%
-0.84%
1.61%
-0.96%
-4.74%
1.99%
-1.20%
-0.95%
11.19%
3.72%
-1.20%
18.69%

11.14%
0.52%
0.01%
0.88%
-10.87%
-5.20%
8.88%
-3.21%
3.48%
10.19%
2.38%
-1.81%
15.03%

7.66%
9.69%
4.14%
1.62%
31.98%
2.90%

10.82%
-1.86%
-0.18%
0.98%
0.70%
4.06%

Política de Investimento
No mínimo 67% de seu patrimônio alocado ações.
Público Alvo
O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores
pessoas físicas e jurídicas em geral, que busquem performance diferenciada e
entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com
derivativos e no mercado de ações, além de fundos de investimento, de acordo com
a regulamentação vigente.
Gestor
E2M Investimentos LTDA
Administrador
CM Capital Markets DTVM LTDA

69.71%

14.88%

Custodiante
Banco B3 de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.

Auditor
Crowe Horwath Bendoraytes & Cia Auditores Independentes

Classificação ANBIMA
Ações Livre
Data de Inicio
26/09/2011 (data da transformação do Clube em Fundo, o Clube foi constituído em
fevereiro de 2005).
Movimentações
Aplicação inicial: R$ 25.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de manutenção no fundo: R$ 5.000,00
Taxa de administração
1,20% a.a.
Nota: a divulgação do retorno do Ibovespa é meramente informativa.

Contatos

E-mail

Edison Roberto Marcellino
Edna Regina Marcelino
Luciana Mara Gozzo
Luis Siqueira
Marcelo Campos
Mauro Orefice
E2M Investimentos LTDA

edison@e2minvestimentos.com.br
edna@e2minvestimentos.com.br
luciana@e2minvestimentos.com.br
siqueira@e2minvestimentos.com.br
marcelo@e2minvestimentos.com.br
mauro@e2minvestimentos.com.br
e2m@e2minvestimentos.com.br

Telefones
+ 55 11 4193 2110

Prêmio de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do IBOVESPA.
Aplicação
Até as 15:30 hs. Cota de D+1.
Resgate
Até as 15:30 hs. Cota de D+1. Liquidação financeira D+5.
Imposto de Renda
15% sobre o rendimento da cota, cobrado no resgate.
Carência
Não há. Liquidez diária.

Endereço
Alameda Mamoré, 911 – 17º andar, conj 1701
Barueri/SP - CEP: 06454-040

As informações contidas nesse documento têm o propósito exclusivo de dar transparência e divulgar informações dos fundos
geridos pela E2M Investimentos LTDA. Não se constituem em oferta de venda de cotas dos fundos ou de quaisquer outros
valores mobiliários mencionados ou em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com
este propósito. As aplicações de recursos em fundos de investimento estão sujeitas a riscos de perda do capital investido.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo tem menos
menos de 12 (doze) meses; para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. As informações contidas neste material
estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

