EOS TURMALINA FIA
CNPJ: 37.532.896/0001-60
Outubro - 2021
Objetivo de Investimento

Classificação Anbima

Fundo que tem como objetivo obter rentabilidade superior ao Ibovespa através de investimentos focados no mercado de ações, com uma abordagem
fundamentalista de longo prazo.

Ações Valor/Crescimento

Público Alvo
Destinado a investidores qualificados, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação.

Características do Fundo
Data de Início

TURMALINA

7-ago-20

Benchmark
Aplicação Mínima Inicial

R$ 5,000.00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 5,000.00

Movimentação Mínima

R$ 5,000.00

Horário de Movimentação

127
122

Até as 13 horas

Cota de Aplicação

117

D+1 da disponibilidade dos recursos

Cota de Resgate

112

D+30 (da solicitação, corridos)

Liquidação de Resgate

2 d.u. após a conversão

Tx. de Entrada

Não há

Tx. de Saída Antecipada

Não há

Tx. de Administração

107
102

2,00% a.a.

Tx. de Performance

IBOV

132

IPCA + Yield do IMA-B 5+

97

20% sobre 100% do IPCA + Yield do IMA-B 5+

92

Tributação

87

Imposto de Renda
15% no Resgate

Rentabilidades
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2020

-

-

-

-

-

-

-

-0,64%

-6,12%

0,45%

12,49%

7,58%

2021

1,20%

-1,19%

0,64%

3,06%

3,88%

0,50%

-3,92%

-2,36%

-9,75%

-14,54%

Acumulado
13,40%
-21,66%

EOS Investimentos LTDA.

Dados para Aplicação

Informações Gerais

R. dos Pinheiros, 870 - conj. 273/274
05422-001 ● São Paulo ● SP ● Brasil
Telefone: +55 11 3062-7939
contato@eosinvest.com.br
www.eosinvestimentos.com.br

Favorecido
CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente

Gestão
EOS Investimentos LTDA.
Administração
BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.
Custódia
BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.
Auditoria
KPMG Auditores Independentes
SAC
(021) 3219-2600 ou www.bnymellon.com.br/sf
Ouvidoria
0800 725 3219 ou sac@bnymellon.com.br
Supervisão e Fiscalização
CVM - www.cvm.gov.br

EOS TURMALINA FIA
37.532.896/0001-60
BNY MELLON (017)
001
4490-3

Esta material contém um resumo das informações essenciais sobre o fundo EOS TURMALINA FIA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo,
disponíveis na opção Fundos de Investimentos/Fundos Administrados no www.bnymellon.com.br/sf. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente e/ou em alterações que o fundo venha
sofrer. Ao realizar aplicações adicionais, consulte sua versão mais atualizada.

O presente relatório tem caráter meramente informativo e destina-se aos cotistas diretos e indiretos dos fundos de investimento nele referidos, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da EOS Investimentos. Nada no
presente relatório poderá ser entendido como promoção, venda, distribuição ou propaganda de qualquer dos valores mobiliários nele referidos. O presente relatório traz informações consolidadas de diversos produtos de investimento, conforme informado à EOS
Investimentos pelo cliente. Todos os dados e informações contidos no presente relatório são baseados em informações públicas e transparentes. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimentos não são
garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus
recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As rentabilidades divulgadas não estão líquidas de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tri butário
para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
sâo adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores. A EOS Investimentos não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões.

