
ARX Extra FIC FI Multimercado
Janeiro de 2020

Taxa de administração máxima: 2,50%a.a. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de
administração dos fundos de investimento investidos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros
no exterior. 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercados com
renda variável podem estar expostos a signi�cativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. CDI: Certi�cado de Depósito Interbancário.
Material de Divulgação
Para mais informações acesse lâmina do fundo, o formulário de informações complementares e o regulamento, todos disponíveis no site www.cvm.gov.br ou no site do administrador abaixo:
ARX Extra FIC FIM, acesse o link: https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=2026
Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Leia o regulamento e o formulário de informações complementares antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e
taxas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na
Portaria nº 264/99.

Objetivo: O Fundo, através do investimento no
ARX Extra Master FIM ("Fundo Master"), busca
aproveitar as melhores oportunidades de
investimento através de uma administração ativa
agressiva na alocação de seus recursos, visando
superar o CDI no longo prazo.

Público-alvo: O Fundo é direcionado a receber
aplicação de recursos do público em geral.

Política de Gestão: As decisões de investimento do
“Fundo Master” são baseadas numa administração
ativa na alocação de seus recursos nos mercados
de juros, câmbio, bolsa e dívida externa. O Fundo
utiliza instrumentos de derivativos tanto para
hedge como para apostas direcionais a �m de
maximizar seus resultados, sem qualquer limitação
a exposição de seu patrimônio líquido. O uso de
derivativos aumenta a exposição do fundo ao
mercado, potencializando, portanto, ganhos e
perdas. O gestor mantém um permanente e
rigoroso controle de cada uma das posições
assumidas pelo fundo, visando buscar
oportunidades onde a relação risco/retorno esteja
atraente.

Data de início: 23/12/2003

Taxa de Administração: 2% a.a. paga mensalmente

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o
CDI cobrada semestralmente com critério de "linha
d'água".

Tributação: Incide Imposto de Renda de acordo
com a classi�cação de Longo Prazo.

Aplicação: Cota D+1 (dias úteis)

Resgate: Cota D+4 (corridos) com isenção de taxa
de saída; Cota D+0 com taxa de saída de 5% sobre
o valor resgatado.

Liquidação Financeira - Resgate: D+1 útil (após a
cotização)

Saldo de Permanência no Fundo: R$ 1.000,00

Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R$ 1.000,00

Horário para aplicação e resgate: Das 10:00hs às
14:00hs

Divulgação de quota e PL: Diariamente no jornal
Valor Econômico, no ranking dos fundos
conforme classi�cação Anbima abaixo indicada

Classi�cação Anbima: Multimercados Livre

Código Anbima: 129925

Informações Bancárias:  
Banco:  BNY Mellon (17) 
Agência:  001 
Conta Corrente:  3518-1 
Favorecido:  ARX Extra FIC FIM 
CNPJ:  06.041.290/0001-06

Custódia: BNY Mellon Banco S.A. (17)

Auditoria: PRICEWATERHOUSE COOPERS

Administração e Distribuição: BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM S.A. 
CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. Presidente
Wilson nº. 231, 11º andar Rio de Janeiro - RJ, CEP
20030-905 www.bnymellon.com.br/sf Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 ou (11)
3050-8010
Ouvidoria:
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512

Gestor: ARX Investimentos Ltda.

Indicadores de Performance
Nº de meses positivos: 171 (88,14%)

Nº de meses negativos: 23 (11,86%)

Nº de meses acima do CDI: 126

Nº de meses abaixo do CDI: 68

Vol. 12 meses: 4,62%

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido (último): R$ 100.309.629,01

Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R$ 142.580.012,28

Retorno Mensal (%)
 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Fundo -0,70 - - - - - - - - - - -

CDI 0,38 - - - - - - - - - - -

% do CDI -185.32 - - - - - - - - - - -

 2019

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Fundo 2,15 -0,51 -1,75 -0,13 1,11 1,13 1,17 1,09 0,87 0,97 0,90 3,52

CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38

% do CDI 395.88 -103.28 -372.69 -24.89 203.61 240.73 205.55 216.33 186.07 200.95 236.26 934.74

Retorno Acumulado (%)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 12 Meses 24 Meses Desde o Início

Fundo -0,70 10,93 5,98 13,10 24,64 9,42 13,10 12,14 7,83 15,31 910,27

CDI 0,38 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23 10,81 8,05 5,79 12,54 462,58

% do CDI -185.32 183.08 93.13 131.67 176.02 71.18 121.17 150.71 135,24 122,07 196,78

Evolução de Rentabilidade

910,27 %

462,58 %

Investidores Corporativos e Institucionais  
Rio de Janeiro: (21) 3265-2135
  
institucionais@arxinvestimentos.com.br

Distribuidores e Parceiros  

Rio de Janeiro: (21) 3265-2141
(21) 3265-2028

São Paulo: (11) 3050-8339
  
distribuicao@arxinvestimentos.com.br

Contato

Distribuidor: PWI Agente Autônomo de Investimento
Para saber como investir  ligue: (21) 3437-8627 ou (11) 93800-7467


