
ÂMAGO LONG-BIASED FIC FIM
Junho 2022

Início do fundo* Benchmark3 IPCA + X

Taxa de administração1 Cota de aplicação

Taxa de administração máxima2 Cota de resgate D+30

Taxa de performance3 Liquidação

Aplicação inicial Taxa de saída antecipada Não Há

Classificação ANBIMA4

Movimentação mínima Patrimônio líquido em 

Saldo Mínimo Patrimônio líquido médio do mês

Gestor Patrimônio líquido médio em 12 meses8

Administrador Perfil de Risco:

Auditor Custodiante

CNPJ do fundo IOF Não Há

Bloomberg AMAGOLN <BZ> <Equity> Imposto de Renda

 Jan  Fev  Mar  Abr*  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Ano*  Acumulado* 

Amago Long-Biased FIC FIM5 2,16% -5,76% -3,07% 3,71% -2,17% 0,55% 9,94% 2,66% 2,25% 9,87% 9,87%

IPCA + X3 0,52% 0,82% 1,69% 0,79% 0,39% 0,88% 0,91% 0,20% 0,57% 6,96% 6,96%

Amago Long-Biased FIC FIM5 7,42% 0,77% -0,40% -1,51% 1,31% 2,90% 1,76% -0,61% 2,48% 2,33% 2,75% 5,62% 27,42% 40,00%

IPCA + X3 0,76% 0,83% 1,13% 0,99% 0,57% 0,39% 0,56% 0,47% 0,30% 0,47% 0,84% 1,49% 9,15% 16,75%

Amago Long-Biased FIC FIM5 0,45% -8,73% -21,69% 9,71% 5,93% 11,02% 7,00% 1,78% -3,34% -0,65% 11,41% 7,10% 15,58% 61,81%

IPCA + X3 0,49% 0,48% 0,35% -0,06% -0,13% 0,53% 0,73% 0,58% 0,98% 1,20% 1,21% 1,71% 8,38% 26,53%

Amago Long-Biased FIC FIM5 -1,56% 1,08% 2,65% 4,93% 2,71% 0,04% -3,09% -5,59% -5,90% -6,91% -2,60% -0,14% -14,16% 38,89%

IPCA + X3 1,07% 0,74% 1,38% 0,87% 0,89% 1,00% 1,11% 1,30% 1,37% 1,51% 1,41% 1,26% 14,81% 45,27%

Amago Long-Biased FIC FIM5 2,81% -1,85% 3,44% -7,89% 2,36% -11,40% -12,81% 21,10%

IPCA + X3 1,04% 1,12% 1,86% 1,61% 1,30% 1,01% 8,20% 57,18%

Informações Gerais
05/04/2018

 2,00% a.a D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos

Objetivo Público Alvo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante
aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos
predominantemente no mercado de ações no Brasil, com o objetivo de
prover aos cotistas rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo.

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

R$ 1.000,00

Horário limite para aplicação e resgate  Diário até 14h00 Multimercado livre

 2,16% a.a 

R$ 500,00 R$ 94,7 MM30/06/2022

R$ 500,00 R$ 100,5 MM

2 dias úteis após a cotização do resgate 20% do que exceder 100% IPCA + X.  

 Âmago Gestão de Investimentos Ltda R$ 113,1 MM

 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 4 - Agressivo

KPMG Auditores Independentes Banco BTG Pactual S.A.

7A partir do dia 23 de agosto de 2021 o fundo AMAGO LONG-BIASED FIC FIM passou a cobrar taxa de administração mínima de 2,0% e máxima de 2,16%a.a.
8 O patrimônio líquido médio em 12 meses é calculado pela média de patrimônios líquidos ao final de cada mês.

29.562.563/0001-55

  15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate

Rentabilidade (%)

3O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente como parâmentro de performance, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa
indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp (“Parâmetro”). A taxa de performance é paga semestralmente nos meses de junho e dezembro.

Para maiores informações, favor contactar:

1Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos fundos de investimento e
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu grupo econômico, de forma direta ou indireta.
Consulte o regulamento do FUNDO para mais informações.
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6Em agosto de 2021, a ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA alterou o prestador de serviços de administração e custódia de seus fundos para o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, (CNPJ: 59.281.253/0001-23, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, à Praia de Botafogo, 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, SAC 0800 772 2827 e Ouvidoria: 0800 722 0048).

A Âmago Gestão de Investimentos Ltda ("Âmago Capital") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser
entendidas como recomendação, oferta ou análise para investimentos. Leia sempre o REGULAMENTO do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos, com especial atenção sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. Os fundos geridos
utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação
da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O AMAGO LONG-BIASED FIC FIM investe, no mínimo, 95% do seu PL no AMAGO LONG-BIASED FIM (“Master FIM”). Dados da carteira de fechamento do
Master FIM. Devido a arredondamento, os cálculos podem não ser replicados com total precisão. O fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias,
da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este material não pode ser reproduzido,
copiado, ou distribuído sem autorização da Âmago. A Âmago não se responsabilizam por erros de avaliações ou omissões. Para informações  obrigatórias acesse o website no endereço https://amagocapital.com.br/  .
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5No fechamento do dia 23 de agosto de 2021 o fundo AMAGO LONG-BIASED FIC FIM (CNPJ: 29.562.563/0001-55) incorporou o fundo AMAGO LONG-BIASED II FIC FIM (CNPJ: 31.724.793/0001-15)

Gráfico da Performance Portfolio

contato@amagocapital.com.br      Tel: +55 11 3181-8393      www.amagocapital.com.br 

2A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no § 6º, art. 85 da ICVM
555.

2
0

2
0

2
0

2
1

Consumo Não-
Cíclico: 10,6%

Bancos e 
serviços 

financeiros: 
18,7%

Commodities: 
20,2%

Saúde: 1,7%Utilities: 3,8%

Consumo 
Cíclico: 4,9%

Energia: 7,1%

Caixa: 15,1%

Imobiliário: 
6,5%

Indústria: 6,3%

T.I: 5,0%


