JMalucelli FI Renda Fixa Crédito Privado
Fundo de Investimento

Público Alvo

Objetivo e Política de Investimento

Investidores institucionais e pessoas físicas ou jurídicas que, com perfil compatível
com sua política de investimento, procurem rentabilidades superiores ao CDI. O
produto está adequado às previsões das Resoluções 3.922, 4.661 e 4.444 do
Conselho Monetário Nacional.

O objetivo do Fundo é proporcionar, a médio e longo prazo, ganhos de capital aos
seus cotistas, buscando rentabilidade superior à variação do CDI, através da
aplicação em títulos públicos federais e títulos privados com baixo risco de crédito.
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Títulos Públicos
Compromissadas

O JMalucelli FI Renda Fixa Crédito Privado busca, através de uma seleção criteriosa
de créditos privados, investment grade , promover aos cotistas uma rentabilidade
consistentemente acima do CDI, com baixo risco. A seleção de créditos passa por
extensa análise fundamentalista antes de compor a carteira, e a alocação obedece
limites rígidos de concentração por emissor.
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Características
Classificação Anbima:
Administração e Gestão:
Custódia e Controladoria:
Auditoria Independente:
Taxa de Administração Mínima:
Taxa de Administração Máxima:
Taxa de Performance:
Tributação Alvo:
Código Anbima:
Código Bloomberg:
Data de Início:
Vencimento do Fundo:
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Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
JMalucelli Investimentos
Bradesco S.A.
KPMG
0,20% ao ano
0,20% ao ano
Não há
Longo Prazo
491322
Indisponível
14/03/2019
Indeterminado

Movimentações
Favorecido:
CNPJ:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Horário Limite:
Aplicação Mínima:
Movimentação Mínima:
Taxa de Entrada/Saída:
Cota de Aplicação:
Cota de Resgate:
Liquidação Financeira:

atendimento@jmi.com.br

JMalucelli FI Renda Fixa Crédito Privado
28.581.607/0001-21
237
2856
26557-8
14:30
R$ 500,00
R$ 100,00
Não há
D+0
D+4
D+4

www.jmi.com.br

Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar - CEP 80420-210 - Curitiba/PR - SAC: (41) 3351-9966 - Ouvidoria 0800 645 6094
Este é um material de divulgação com fins informativos e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerada uma oferta para aquisição
de cotas. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos em www.jmi.com.br. Rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Taxa de administração máxima compreende, além da taxa mínima do Fundo, a taxa de administração dos fundos em que o Fundo
venha a investir. Este Fundo utiliza 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. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Não há
garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

