Relatório de Gestão

Cenário Macroeconômico
No cenário externo, o tema da recuperação global se mostrou robusto ao longo do mês
de fevereiro, alinhado a uma melhora do ritmo de vacinação e indicadores de
mobilidade. Várias economias desenvolvidas passaram a registrar melhor controle dos
casos e a iniciar processos de reabertura. Dentre elas, a economia americana registrou
avanços nos dados de produção industrial e de comércio de janeiro — esse último
bastante expressivo. A Câmara americana passou um forte pacote fiscal em torno de
1.9 trilhões de dólares a ser ratificado pelo Senado. Diante desse contexto, o novo pacote
fiscal passa a ensejar preocupações inflacionárias e aumento de juros num futuro mais
próximo do que se imaginava. A despeito das declarações tranquilizadoras do FED, no
que concerne ao retorno da economia americana ao pleno emprego e à inflação
acima de 2% (sua “nova meta”), o movimento de subida de juros globais foi amplificado
nesse mês, de maneira generalizada, com reflexo negativo para os ativos de risco.
No Brasil, os casos de Covid-19 apresentaram alguma estabilidade no início de fevereiro,
mas terminam o mês ensejando preocupações, com autoridades retomando medidas
restritivas mais duras em vários estados. Embora o ritmo de vacinação tenha melhorado,
segue ainda bastante aquém para produzir efeitos relevantes.
Os dados de atividade mostraram uma acomodação que deve se refletir em um fraco
desempenho da economia no início de 2021. Nesse sentido, a pesquisa mensal dos
serviços mostrou queda marginal, enquanto a pesquisa mensal do comércio mostrou
forte queda. Os dados de confiança seguiram cadentes ao longo do mês, mostrando
também uma forte convergência do até então otimismo do setor industrial, rumo a uma
trajetória declinante, em linha com as confianças em demais setores. O IPCA de janeiro
e IPCA-15 de fevereiro, por sua vez, apresentaram uma leitura mais branda, mas que
dialoga ainda com uma tendência de inflação altista. Por fim, o mercado de trabalho
continua mostrando fraqueza e deterioração na margem.
O período fica marcado pelo desencontro entre o governo executivo e o comando da
Petrobras, devido a mais um aumento de preços da companhia. Tal episódio termina
com uma mudança na presidência da empresa e sugestões de mais mudanças em
outras estatais, bem como a desoneração de impostos para o diesel e GLP. Esse fato foi
mal digerido pelo mercado, provocando uma queda generalizada nos ativos e subida
na curva de juros, em meio à desconfiança dos agentes sobre a agenda de reformas do
governo. Nesse sentido, a principal ideia agora é tentar aprovar a PEC Emergencial, com
contrapartidas importantes para o arcabouço fiscal, em troca de mais uma rodada de
transferência de renda. As negociações estão em andamento, mas em meio a bastante
ruído político.
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Estratégia Multimercado Macro
Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX Especial Macro FIC FIM

3.44% 1.14% 1.51% 4.61%

%CDI

2554%

Previdência
ARX Target Icatu Prev FIM
Indexador

2.24% 0.26% 2.71% 2.51%

CDI

0.13%

761%

0.15%

919%

0.16%

Ano
1623%

0.28%

12 meses
18.32%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)
95.5% 30/6/15 121,681,285

772%

171%

11.58%

17.2%

12/4/19

3,609,110

2.37%

Em fevereiro, os ativos de risco se mostraram voláteis, refletindo fatores externos e
internos. Do lado externo, a recuperação da atividade global associada a mais um forte
pacote fiscal americano seguiu promovendo forte abertura de juros globais, em
particular dos juros americanos. Tal movimento contribuiu para o fortalecimento do dólar
e aumento da aversão ao risco, o que prejudicou ativos de economias emergentes.
No ambiente doméstico, a dificuldade de se chegar a um consenso em relação às
contrapartidas fiscais da nova rodada de auxílio emergencial, juntamente com a ruidosa
troca no comando da Petrobras, contribuiu para que os ativos brasileiros mostrassem
desempenho pior do que seus pares.
Apesar do ambiente conturbado, os portfólios macro continuaram auferindo retornos
excepcionais.
Os principais ganhos vieram de posições tomadas em juro real, que reagiram ao
ambiente externo adverso e ao aumento do risco fiscal, e da compra em inflação,
principalmente nos vértices curtos. No mercado de bolsa, o fundo obteve ganhos em
papéis ligados à alta de commodities e empresas exportadoras.
Para março, seguimos cautelosos com o movimento de juros globais e das expectativas
de inflação. Internamente, seguiremos acompanhando o desenrolar do noticiário
político em especial com relação a PEC Emergencial e orçamento.
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Multiestratégia
Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX Extra FIC FIM

3.06%

%CDI

2276%

255%

1317%

0.13%

0.15%

0.16%

0.38% 2.17%

Ano

12 meses

3.46%

18.26%

1216%

770%

0.28%

2.37%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)
1082.5% 23/12/03 114,215,336
227%

Indexador
CDI

O ARX Extra FIC FIM é a combinação da estratégia macro adicionada de uma carteira
Long & Short.
No book macro, os principais ganhos vieram de posições tomadas em juro real, que
reagiram ao ambiente externo adverso e ao aumento do risco fiscal, e da compra em
inflação, principalmente nos vértices curtos. No mercado de bolsa, o fundo obteve
ganhos em papéis ligados à alta de commodities e empresas exportadoras.
Para mais detalhes sobre a estratégia macro, recomendamos a leitura da seção anterior.
Na composição Long Short, as principais contribuições positivas vieram da posição
comprada no setor de tecnologia e de um trade relativo no setor de e-commerce. Os
detratores de retorno mais relevantes vieram de um trade relativo no setor de petróleo e
de um trade relativo no setor de energia elétrica.
Nossa exposição comprada é representativa nos setores de financial deepening e
tecnologia por acreditarmos que as empresas com foco em inovações disruptivas
continuarão a apresentar resultados crescentes.
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Estratégias Ações

Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX Income FIC FIA

-3.69% -3.10% 8.26% -6.68%

Dif. Ibovespa (em p.p.)

0.7%

0.2%

-1.0%

Ano
0.9%

12 meses
3.72%
-1.9%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)*
6661.2% 17/6/99 681,265,850
5834.8%

Previdência
ARX Income Icatu Prev FIM

-1.74% -1.55% 3.36% -3.26%

2.74%

ARX Income 100 XP Seg Prev FIC FIA

-3.72% -3.06% 8.37% -6.55%

5.57%

1210.7% 21/9/00
3.7%

4/12/19

6,198,954

ARX Income 70 Zurich Prev FIC FIM

-2.46% -1.91% 5.48% 15.36%

-

15.36%

26/5/20

10,387,364

Porto Seguro ARX Income 70 Prev FIC FIM

-2.49% -2.17% 5.45% 7.63%

210,085,469

-

7.63%

5/6/20

11,363,749

-

-

-

-

-

-

19/10/20

-

IBOV

-4.37%

-3.32%

9.30%

-7.55%

6.23%

CDI

0.13%

0.15%

0.16%

0.28%

2.37%

ARX Income Icatu Prev 100 FIC FIA
Indexador

*Para os fundos com menos de 12 meses, o PL divulgado é a média desde a sua data de início. O CDI e o Ibovespa são meras referências
econômicas e não parâmetros objetivos dos fundos ARX Income FIC FIA, ARX Income Icatu Prev FIM, ARX Income 70 Zurich Prev FIC FIM e
Porto Seguro ARX Income 70 Prev FIC FIM. O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo ARX Income 100 XP Seg
Prev FIC FIA e do ARX Income Icatu Prev 100 FIC FIA.

A rentabilidade do ARX Income FIC FIA em fevereiro foi de -3,69%.
Os principais geradores de alfa no mês foram Vale, Metalúrgica Gerdau e Pão de
Açúcar, enquanto os maiores detratores de alfa foram Petrobras, Banco do Brasil e BR
Distribuidora.
As ações da Vale e da Metalúrgica Gerdau apresentaram boa valorização devido às
revisões positivas das projeções de crescimento das principais economias e ao ambiente
favorável para os preços das commodities industriais, como o minério de ferro e o aço.
A desvalorização cambial também ajuda os resultados dessas companhias.
A ação do Pão de Açúcar performou bem com divulgação de um forte resultado no
4T20, com aceleração das vendas de mesmas lojas do segmento de multivarejo e bons
números da rede de atacarejo Assaí. Após a cisão das duas empresas, a ação da Assaí
passará a ser negociada na bolsa em março.
Do lado negativo, as ações da Petrobras recuaram com a decisão do presidente
Bolsonaro em substituir o CEO da companhia, Roberto Castello Branco. Fiel defensor da
manutenção de uma política de preços dos combustíveis alinhada com a paridade de
importação, Castello Branco era bem visto pelo mercado pela gestão positiva que
apresentou na Petrobras desde que assumiu o cargo no início de 2019. Embora o nome
escolhido para substituí-lo, o general Silva e Luna, tenha feito uma administração como
presidente de Itaipu, seu cargo anterior, os agentes de mercado temem que possa haver
alterações no modo de gestão, no plano de negócios, na política de preços, assim como
na atual diretoria da empresa.
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Não houve alteração relevante da carteira no período. Em linha com a estratégia de
diversificação, as maiores exposições do fundo estão nos setores de varejo, bancos,
mineração, energia elétrica e petróleo.
O ARX Income Icatu Previdência FIM possui uma carteira balanceada com limite de até
49% em renda variável, replicando o portfólio do ARX Income FIC FIA e os outros 51%
alocados em renda fixa através de títulos públicos como LFT e NTN-B.
O ARX Income 100 XP Seguros Previdência FIC FIA e o ARX Income Icatu Prev 100 FIC FIA
replicam até 100% do portfólio do ARX Income FIC FIA.
O ARX Income 70 Zurich Previdência FIC FIM e o Porto Seguro ARX Income 70 Previdência
FIC FIM replicam a carteira do ARX Income FIC FIA em até 70% e o restante é aplicado
em fundos de caixa que operam exclusivamente LFT.
De acordo com a legislação em vigor, os fundos que ainda não completaram seis meses
não podem ter suas rentabilidades divulgadas.
Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX FIA

-3.78% -3.40% 8.38% -7.06%

Dif. Ibovespa (em p.p.)

Ano

12 meses
6.82%

1%

0%

-1%

0%

1%

-4.37%

-3.32%

9.30%

-7.55%

5.63%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)
2332.7% 18/7/01 14,385,947
1535%

Indexador
IBOV

No mês de fevereiro, a rentabilidade do ARX FIA foi de -3,78% contra -4,37% do Ibovespa.
As principais contribuições positivas, em termos de alfa, vieram de Vale e Mosaico,
enquanto o detrator de retorno mais relevante foi Petrobrás.
A ação da Vale continuou sua tendência positiva de apreciação em fevereiro
acompanhando a valorização do minério, que segue escalando por conta do aumento
da demanda mundial e oferta estável.
Ainda no último mês acompanhamos a estreia da Mosaico, dona dos sites de
comparação de preços Zoom e Buscapé. A empresa conta com cerca de 40 milhões
de visitantes únicos em seus sites mensalmente, o que acreditamos ser um enorme ativo
com diversas avenidas de monetização, como cashback e serviços financeiros, por
exemplo, através da recente parceria anunciada com o BTG recentemente. Suas ações
apresentaram rentabilidade relevante no período.
Do lado do negativo, a perda mais relevante foi com a ação da Petrobrás, que sofreu
bastante com o receio de interferência política na empresa, dados os discursos do
presidente contra a alta no preço de combustíveis e a troca na liderança da estatal.
As maiores alocações overweight do fundo estão nos setores de varejo e energia
elétrica, enquanto os maiores underweight estão em bancos, papel e celulose e bens de
capital.
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Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX Long Term FIC FIA

-0.86% -2.10% 7.88% -2.95%

Dif. Ibovespa (em p.p.)

Ano

12 meses
9.21%

3.5%

1.2%

-1.4%

3.5%

3.5%

-4.37%

-3.32%

9.30%

-7.55%

5.63%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)
888.6% 5/9/08
86,660,010
3.5%

Indexador
IBOV

Em fevereiro, o ARX Long Term FIC FIA apresentou uma rentabilidade de -0,86%.
As principais contribuições para o resultado vieram de Mosaico e Vale, enquanto a
perda mais relevante foi BR Distribuidora.
No mês, vimos a estreia em bolsa das ações da Mosaico, que apresentou a melhor
performance de primeiro dia da história da B3. Dona dos sites de comparação de preços
Zoom e Buscapé, a empresa conta com uma base de 40 milhões de usuários únicos
visitando seus sites mensalmente, consumindo conteúdo dos editoriais de produtos ou
gerando compras nos parceiros varejistas e acreditamos que essa base de ativos pode
ser melhor monetizada. Além disso, já possuem duas frentes em desenvolvimento: o
cashback, que será lançado ainda no primeiro semestre de 2021, e a carteira digital e
de serviços financeiros em parceria com o BTG Pactual.
Do lado das perdas, o principal destaque foi a BR Distribuidora, impactada pela decisão
do presidente Bolsonaro de substituir o CEO da Petrobrás, o que gerou um receio de
possível intervenção nos preços dos combustíveis e em toda a sua cadeia de produção.
O fundo possui suas maiores exposições nos setores de varejo e consumo, saúde,
mineração e energia elétrica.

Relatório de Gestão – Fevereiro 2021

Relatório de Gestão

Crédito Privado

Fundo

fev-21 jan-21 dez-20

ARX Denali FIC FIRF CP

0.49%

%CDI

ARX Vinson FIC FIRF CP
%CDI

ARX Everest FIC FIRF CP
%CDI

ARX Elbrus Fundo Inc. de Inv. Infra RF
Dif. IMA-B5

ARX Elbrus Pro FIC de Fundo Inc. de Inv. Infra RF
Dif. IMA-B

366%

0.60%
443%

0.56%
419%

0.60% 0.48%
398%

290%

0.76% 0.52%
510%

315%

0.79% 0.48%
529%

290%

-0.40% 0.73% 2.37%
0.2%

0.6%

0.5%

Ano

12 meses

1.09%

2.03%

384%

85%

105%

1.36%

2.57%

12.9%

480%

108%

112%

1.36%

3.95%

12.5%

478%

166%

132%

0.33%

8.70%

28.9%

0.8%

2.5%

0.6%

-1.24% -0.17% 0.54% -1.41%
0.3%

0.7%

0.8%

Desde Data de PL 12 meses
de início início
(R$)*
12.2% 24/8/18 1,582,911,441

-

35.0%

0.9%

-

0.0%

24/8/18 1,794,748,147
13/12/18 243,531,900
24/8/18

204,861,135

29/7/20

15,951,592

Previdência
ARX Denali Icatu Prev FIRF CP

0.41%

0.49% 0.41%

0.89%

2.85%

10.8%

ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP

0.40%

0.48% 0.41%

0.88%

2.82%

10.5%

8/11/18

277,900,201

ARX Denali Prev FIRF CP

0.44%

0.62% 0.46%

1.07%

6.73%

11.4%

19/6/19

254,158,870

ARX Denali XP Seg Prev FIC FIRF CP

0.40%

0.57% 0.40%

0.97%

6.02%

9.9%

2/7/19

166,870,640

ARX Denali Zurich Prev FIC FIRF CP

0.40%

0.57% 0.40%

0.97%

6.08%

7.1%

23/12/19

56,465,149

Porto Seguro ARX Denali Prev FIC FIRF CP

0.40%

0.57% 0.40%

5.58%

-

5.6%

2/6/20

14,472,787

ARX K2 Prev FIC FIM CP

-0.40% 0.64% 2.54%

0.24%

12.66%

15.4%

28/10/19

15,535,502

ARX K2 Zurich Inflação Curta FIC FIM CP
ARX Sulamérica K2 Inflação Curta Prev FIC FIM CP
Indexador

-0.41% 0.63% 2.52%
-0.40% 0.64% 2.54%

0.22%
0.24%

12.54%
12.66%

15.0%
14.7%

23/12/19

15,026,989

30/12/19

51,695,728

CDI

0.13%

0.15%

0.16%

0.28%

2.37%

IMA-B 5

-0.60%

0.11%

1.83%

-0.49%

6.23%

31/10/18 285,074,517

* Para os fundos com menos de 12 meses, o PL divulgado é a média desde a sua data de início. O CDI é mera referência econômica e não
parâmetro objetivo dos fundos ARX Elbrus Fundo Inc. de Inv. Infra RF, ARX Elbrus PRO FIC de Fundo Inc. de Inv. Infra RF, ARX K2 Zurich Inflação
Curta FIC FIM CP e ARX Sulamérica K2 Inflação Curta Prev FIC FIM CP. O IMA-B 5 é mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos
fundos ARX Denali FIC FIRF CP, ARX Vinson FIC FIRF CP, ARX Everest FIC FIRF CP, ARX Denali Icatu Prev FIRF CP, ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF
CP, ARX Denali Prev FIRF CP, ARX Denali XP Seg Prev FIC FIRF CP, ARX Denali Zurich Prev FIC FIRF CP, Porto Seguro ARX Denali Prev FIC FIRF
CP e ARX K2 Prev FIC FIM CP.

A demanda por crédito high grade nos surpreendeu novamente em fevereiro, trazendo
os prêmios de risco para patamares ao redor de CDI + 1,80% e contribuindo
positivamente para a performance dos fundos. O elevado volume de vencimento de
títulos bancários e corporativos nos últimos meses parece se sobrepor ao contínuo
resgate na indústria de fundos de renda fixa dedicados a estratégias de crédito com
baixo risco.
Adicionalmente, observamos um apetite maior por tesourarias tanto no mercado
secundário como primário de crédito. É importante ressaltar que este “bolso” é
significativamente mais relevante que a indústria de fundos como um todo e, portanto,
um movimento dos bancos para aumentar a carteira de créditos large corporate
contribuiu para uma compressão de spreads de maneira estrutural.
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Dentro deste contexto, mantivemos os portfólios bem alocados em fevereiro.
Aproveitamos a demanda no mercado secundário para reduzir posições emitidas ao
longo do 2º semestre de 2020 e com breakevens de recompra pelo emissor a taxas mais
elevadas e passamos a focar nossas alocações em ativos menos visados pelas
tesourarias e assets ligadas a grandes instituições financeiras, onde a relação risco e
retorno nos parece mais atrativa. Mais uma vez, os destaques ficaram por conta das
debentures emitidas no último trimestre de 2020 e que saíram de lock-up ao longo do
mês: Grupo Notre Dame Intermédica e Diagnósticos da América S.A.
Por outro lado, a abertura da curva futura de juros acarretou um impacto negativo de
marcação a mercado sobre posições em percentual do CDI.
Risco de Mercado
Os fundos atrelados à inflação – famílias Elbrus, Elbrus Pro e K2 – performaram mais uma
vez acima do de seus respectivos benchmarks a despeito da forte abertura da curva de
juros. Conforme comentamos no final de dezembro, em face aos desafios fiscais do Brasil
frente ao elevado endividamento e a necessidade de engajamento do Governo e do
Congresso em aprovar reformas econômicas que coloquem o país novamente em uma
trajetória de crescimento e sustentabilidade fiscal havíamos reduzido a duration das
carteiras permanecendo neutros em relação ao benchmark. Este movimento protegeu
as carteiras da abertura dos juros novamente em fevereiro.
No final do mês, elevamos marginalmente a duration aplicando em juros nominais pois
entendemos que os atuais patamares de juros já oferecem algum prêmio mesmo diante
das incertezas no campo político e fiscal. Ao mesmo tempo, a inflação implícita já está
acima das metas do Banco Central, o que deve pressioná-lo a adotar um tom mais
hawkish.
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Fundo
ARX Especial Macro FIC FIM
ARX Target Icatu Prev FIM
ARX Extra FIC FIM
ARX Income FIC FIA
ARX Income Icatu Prev. FIM
ARX Income 100 XP Seg Prev FIC FIA
ARX Income 70 Zurich Prev FIC FIM
Porto Seguro ARX Income 70 Prev FIC FIM
ARX FIA
ARX Long Term FIC FIA
ARX Denali FIC FIRF CP
ARX Vinson FIC FIRF CP
ARX Everest FIC FIRF CP
ARX Elbrus Fundo Inc. de Inv. Infra RF
ARX Elbrus Pro FIC de Fundo Inc. de Inv. Infra RF
ARX Denali Icatu FIRF CP
ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP
ARX Denali Prev FIRF CP
ARX Denali XP Seg Prev FIC FIRF CP
ARX Denali Zurich Prev FIC FIRF CP
Porto Seguro ARX Denali Prev FIC FIRF CP
ARX K2 Prev FIC FIM CP
ARX K2 Zurich Inflação Curta FIC FIM CP
ARX Sulamérica K2 Inflação Curta Prev FIC FIM CP

Público Alvo
Investidores em geral
Recursos da Icatu Seguros
Investidores em geral
Investidores em geral
Recursos da Icatu Seguros
Recursos da XP Vida e Previdência
Recursos da Zurich Seguros
Recursos da Porto Seguro
Investidores em geral
Investidores em geral
Investidores em geral
Investidores em geral
Investidores em geral
Investidores em geral
Investidores em geral
Recursos da Icatu Seguros
Recursos da Icatu Seguros
Recursos de FIEs e FIFEs
Recursos da XP Vida e Previdência
Recursos da Zurich Seguros
Recursos da Porto Seguro
Recursos do BTG Pactual Vida e Previdência
Recursos da Zurich Seguros
Recursos da Sulamerica Seguros

Taxa de Adm Min/Máx.
Taxa de Performance
2%/2.5% ao ano
20% sobre o que exceder o CDI
1.2% / 1.3% ao ano
Não Possui
2% / 2.5% ao ano
20% sobre o que exceder o CDI
2.935% / 3.25% ao ano
Não possui
1.9% ao ano
Não possui
2% / 2.1% ao ano
20% sobre o que exceder o Ibovespa
1.9% / 2.1% ao ano
Não possui
1.9% / 2% ao ano
Não possui
1.5% / 2% ao ano
20% sobre o que exceder o Ibovespa
2% / 2.5% ao ano
20% sobre o que exceder o Ibovespa
0.4% / 0.7% ao ano
Não possui
0.5% / 0.8% ao ano
Não possui
0.7% ao ano
Não possui
0.7% / 1% ao ano
20% sobre o que exceder o IMA-B 5
0.0% / 0.10% ao ano
Não possui
0.9% / 1% ao ano
Não possui
0.9% / 1% ao ano
Não possui
0.9% / 1% ao ano
Não possui
0.575% / 1% ao ano
Não possui
0.575% / 1% ao ano
Não possui
0.575% / 1% ao ano
Não possui
1.1% / 1.2% ao ano
Não possui
1.1% / 1.2% ao ano
Não possui
1.1% / 1.2% ao ano
Não possui

Material elaborado em 05 de março de 2021. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de
qualquer mecanismo de seguro ou, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos das taxas descritas no regulamento do fundo. Leia o prospecto
e o regulamento antes de investir. Administradores/Distribuidores: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/000161) www.bnymellon.com.br/sf. Atendimento ao Cliente e Ouvidoria pode ser feito por telefone de seg a sex, das 9h às 18h. SAC (21)
3219-2600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219 – Ouvidoria 0800 021 9512. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM (CNPJ:
59.281.253/0001-23) www.btgpactual.com Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 722 2827. Sul América Investimentos DTVM S.A. (CNPJ:
32.206.435/0001-83) www.sulamerica.com.br SAC 0800- 0178700. Para mais informações, tais como a tributação aplicável, acesse o
regulamento do fundo e demais materiais regulatórios, tais como a lâmina de informações essenciais, quando aplicável, disponíveis no
site www.cvm.gov.br ou no seguinte link do site dos administradores. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Os canais de atendimento estão disponíveis no site
www.arxinvestimentos.com.br. Este material é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é
fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em
particular ou em geral. Este material não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o
prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca
de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos
de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada.
Todas as opiniões descritas nesse documento são da ARX Investimentos. ATENÇÃO: AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL SÃO
BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. Para informações adicionais,
tais como: data do início dos fundos; rentabilidade mensal; rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses ou desde a
constituição; patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 (doze) meses ou desde a constituição; taxa de administração; taxa de
performance, se houver; público alvo do fundo; descrição da classificação ANBIMA; descrição do objetivo e/ou estratégia; prazos de
carência para resgate e prazo de operação; tributação aplicável; e informações sobre os canais de atendimento; favor consultar os
relatórios dos fundos que estão disponíveis em nosso site: www.arxinvestimentos.com.br. Em 10/03/2020, o fundo ARX Elbrus
Debêntures Incentivadas FIM CP teve seu nome alterado para ARX Elbrus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF. Em
09/04/2020, o fundo ARX Denali FIRF CP foi transformado em um fundo de investimento em cotas e teve seu nome alterado para ARX
Denali FIC FIRF CP. Em 14/04/2020, o fundo ARX Vinson FIRF CP foi transformado em um fundo de investimento em cotas e teve seu
nome alterado para ARX Vinson FIC FIRF CP. Em 17/07/2020, o fundo ARX Extra FIC FIM incorporou o fundo ARX Long Short FIC FIM. Em
28/07/2020, o fundo ARX Income FIA foi transformado em um fundo de investimento em cotas e teve seu nome alterado para ARX
Income FIC FIA.
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