Lâmina de informações essenciais sobre o

JMalucelli Tesouro Premium FI RF Referenciado DI
Informações referentes a agosto de 2019

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o JMalucelli Tesouro Premium FI RF Referenciado DI (''Fundo''), administrado e gerido pela JMalucelli Investimentos. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível em www.jmi.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao
realizar aplicações adicionais, consulte sua versão mais atualizada.

1. Público Alvo
O Fundo é destinado a investidores institucionais e pessoas físicas ou jurídicas que, com perfil compatível com sua política de investimento, procurem rentabilidades próximas à variação do CDI.

2. Objetivo
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, aliada a uma liquidez diária aos seus cotistas, através da aplicação em títulos públicos federais com taxas de
juros pós-fixadas e títulos privados com baixo risco de crédito.

3. Política de Investimentos
Política de
Investimento
O
Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na Instrução da CVM nº 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro,
respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos em seu regulamento e na legislação em vigor.
O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior
Aplicar em crédito privado até o limite de
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de

Não
50% do Patrimônio Líquido
Sim
0%

As estratégias de investimento do Fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. Condições de Investimento
R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 100,00
Até às 14:30
R$ 500,00
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas
na abertura do mesmo dia útil contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas
na abertura do mesmo dia útil contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de zero dias úteis contados da data do pedido de resgate.
A taxa de administração é de 0,20% do patrimônio líquido do Fundo ao ano.
Não há
Não há
Não há
As despesas pagas pelo Fundo representaram 0,03% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de
01/08/2019 a 30/08/2019. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do Fundo.

Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência
Conversão das cotas
.
.
.
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance
Taxa total de despesas

O quadro com a descrição das despesas do Fundo pode ser encontrado no item 3 da sua Demonstração de Desempenho em www.jmi.com.br.

5. Composição da carteira
O patrimônio líquido do Fundo é de R$ 53.840.074,46 e as 2 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos públicos federais
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

98%
2%
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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.
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6. Risco
A JMalucelli Investimentos classifica os fundos que administra numa esclada de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do Fundo é:
Menor risco

Maior risco
2

1

3

4

5

7. Histórico de rentabilidade
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos
No mesmo período o CDI variou

58,39%
61,71%

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do Fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 0 desses anos, o Fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano:
Ano
2019
2018
2017
2016
2015

Rentabilidade
(líquida de despesas mas não de impostos)
3,98%
5,99%
9,61%
13,44%
12,65%

Variação % do
CDI
4,18%
6,42%
9,95%
14,00%
13,23%

Desempenho do Fundo como % do
CDI
95,13%
93,25%
96,57%
96,01%
95,60%

Rentabilidade
(líquida de despesas mas não de impostos)
0,48%
0,54%
0,45%
0,52%
0,49%
0,44%
0,47%
0,52%
0,47%
0,47%
0,52%
0,42%
5,94%

Variação % do
CDI
0,50%
0,57%
0,47%
0,54%
0,52%
0,47%
0,49%
0,54%
0,49%
0,49%
0,54%
0,47%
6,28%

Desempenho do Fundo como % do
CDI
96,12%
95,36%
95,08%
95,32%
95,03%
94,72%
94,94%
95,09%
95,23%
95,01%
95,01%
90,21%
94,66%

A rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
8/2019
7/2019
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
12/2018
11/2018
10/2018
9/2018
12 meses

8. Exemplo comparativo
Utilize a informação abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no Fundo com os de investir em outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no Fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no
primeiro dia útil de 2019 você poderia resgatar R$ 1.049,41 já deduzidos impostos no valor de R$ 10,48.
Despesas: As despesas do Fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 4,30.
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9. Simulação de despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre fundos.
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o Fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as
despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação de Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, taxas de
ingresso e/ou saída, ou taxa de performance)

3 anos
R$ 1.331,00
R$ 15,67

5 anos
R$ 1.610,51
R$ 28,90

R$ 315,33

R$ 581,61

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros
fundos de investimento. A simulação acima não implica na promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. Política de distribuição
O serviço de distribuição de cotas do FUNDO é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, portanto não há qualquer cobrança adicional. As cotas do FUNDO são distribuídas
exclusivamente pelo ADMINISTRADOR.
O distribuidor oferta aos COTISTAS e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ele geridos.
Não há quaisquer conflitos de interesse no esforço de venda.
11. Serviço de atendimento ao cotista
Telefone: (41) 3351-9966
Website: www.jmi.com.br
Reclamações: www.jmi.com.br ou 0800 645 6094
12. Supervisão e fiscalização
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de atendimento ao cidadão: www.cvm.gov.br
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