Resumo do Fundo

BLP Ações I FIC FIA
Dezembro de 2021
Política de Investimentos
O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do BLP AÇÕES I FIA (CNPJ nº 37.830.134/0001-40 - “Fundo Master”), negociados nos
mercados interno e/ou externo, com o compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, o “Fundo Master” deverá alocar o mínimo de 67% (sessenta e sete por cento) de
seus investimentos em ativos de renda variável e índices de ações sendo a diferença do percentual não alocado autorizado a ser investido nos mercados de renda fixa, cambial,
derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que
respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Objetivo

Público Alvo

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em
renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores
de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação
cambial, crédito e derivativos.

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante
denominado Cotistas.

Rentabilidade (%)
Valor da Cota 31/12/2021: 1,1770646
PL Atual R$ 5.709.783,43
PL Médio desde o início R$ 3.573.567,76
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Dados para Movimentação

Informações Gerais

Performance

Investimento inicial: R$ 5.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo: R$ 5.000,00
Cota de aplicação: D+0
Cota de resgate: 13 corridos
Liquidação do resgate: D+2 úteis (da data de conversão)
Horário de movimentação: até 14 horas

Início do fundo: 18/08/2020
Gestor: BLP Gestora de Recursos Ltda.
Administrador: BEM DTVM Ltda
Custodiante: Banco Bradesco S/A
Auditor: Deloitte
Classe CVM/ANBIMA: Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre (*)
Código ANBIMA: 548936

Retorno 2021: -1,61%
Volatilidade anualizada: 22,5%
Melhor mês: 17,00%
Pior mês: -6,22%
Meses positivos: 08
Meses negativos: 10
Meses acima do Benchmark: 12
Meses abaixo do Benchmark: 06

Dados Bancários

Remuneração

Razão Social: BLP Ações I FIC FIA
CNPJ: 37.830.181/0001-93
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 33339-5

Benchmark: Ibovespa
Taxa de administração: mín.: 2,00% a.a.
Taxa de custódia: mín.: 0,0630%
Taxa de performance: 20% do excedente ao Ibovespa
Tributação: Renda Variável

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado 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 Fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este 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 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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de
investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Mais informações sobre o índice Ibovespa utilizado, podem ser obtidas no endereço www.b3.com.br. A Administração é feita por BEM DTVM LTDA., CNPJ
00.066.670/0001-00, com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. Fone: (11) 3684-4522 - www.bemdtvm.com.br/sf SAC: (11) 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800-7279933. A gestão é feita
por BLP Gestora de Recursos Ltda., CNPJ: 09.360.012/0001-00. Rua Joaquim Floriano, 940 – 2º andar cj. 22, São Paulo - SP, CEP 04534-004, Fone: (11) 4118-8670, e-mail contato@blpasset.com.br, site: www.blp.com. A BLP não
comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de distribuidores no site da Gestora. (*) Descrição do Tipo ANBIMA - Ações Livre: Fundos sem o compromisso de
concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativo, desde que especificados em regulamento.

