
Liquidez % Portfolio

1 Dia 96,3%

3 Dias 100%

5 Dias 100%

10 Dias 100%

30 Dias 100%

Portfolio 
Capitalização % PL

Small abaixo de R$ 1 bi 2,8%

Mid-Small de R$ 1 bi a R$ 5 bi 30,8%

Mid-Large de R$ 5 bi a R$ 10 bi 4,9%

Large acima R$ 10 bi 49,5%

Composição Setorial da Carteira de ações % PL

Alimentos e Bebidas 12,0%

Consumo e Varejo 0,2%

Educação 5,5%

Imobiliário 12,3%

Instituições Financeiras 32,3%

Petróleo e Gás 6,3%

Saúde 1,7%

Utilidades Públicas 24,6%

Market -6,9%

TOTAL 87,9%

Exposição do fundo por Beta 88,7%

Performance Histórica*
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ibovespa

2008 3,90% 16,63% 3,53% 25,45% 7.07%

2009 3,21% -2,17% 6,65% 24,33% 23,15% -0,44% 16,64% 8,15% 7,67% 0,72% 8,97% 6,18% 159,77% 82.66%

2010 -1,58% 0,63% 2,54% -1,82% -4,66% 2,16% 9,42% 0,99% 6,60% 3,04% -0,98% 3,06% 20,29% 1.04%

2011 -5,03% -0,08% 3,38% 0,22% -0,73% -3,83% -2,28% -4,14% -3,25% 11,56% 0,67% 1,78% -2,76% -18.11%

2012 6,11% 8,30% -0,14% 2,35% -3,34% 1,61% 1,09% 6,56% 0,22% 4,13% 2,03% 6,37% 40,77% 7,40%

2013 2,50% 0,16% -3,32% 3,21% 0,74% -4,33% -0,13% 1,16% 2,61% 1,12% -1,03% -0,29% 2,13% -15,50%

2014 -7,44% 0,16% 2,49% 3,32% -0,19% 2,83% -0,94% 8,05% -10,90% -1,84% 2,23% -4,66% -8,05% -2,90%

2015 -4,03% 6,57% 2,32% 3,16% -3,08% 1,24% 0,14% -3,85% -0,07% 2,59% 0,08% -1,22% 3,35% -13,31%

2016 -1,24% 3,05% 3,93% 4,59% -3,27% 6,26% 12,56% 1,74% -0,56% 11,66% -6,22% -0,04% 35,54% 38,93%

2017 10,80% 4,63% -4,45% -1,70% -1,12% -2,74% 2,38% 4,21% 4,05% 16,24% 23,36%

Retorno desde o início do fundo  720,45% 111,85%

Retorno Anualizado 26,35% 8,70%

Pollux Ações I FIC de FIA
Setembro 2017

O Pollux Ações I FIC de FIA é um fundo de investimentos que tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, 
no longo prazo, através do investimento em ações. A carteira do fundo é composta por ações selecionadas através de uma profunda análise de 
investimentos. O processo de análise tem ênfase na obtenção de informações através de fontes primárias, buscando a diferenciação em relação ao mercado.  
O gestor busca maximizar a performance do fundo através da otimização constante da carteira refletindo alterações na atratividade relativa dos investimentos. 

A categoria ANBIMA do Pollux Ações I FIC de FIA é Ações Livre.

A Pollux Capital tem como sócios Paulo Lemann, Patrick O’Grady, Sergio Campos, Marcelo Bahia, Alessandro Correia, Leandro Oliveira e Stefano 

Miagostovich.

Termos
Administradora e Distribuidora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.   Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.   Auditoria: KPMG Auditores 
Independentes   Aplicação Inicial Mínima: R$ 25.000,00     Movimentação Mínima: R$ 15.000,00   Conta para Envio dos Recursos: BNY Mellon 
Banco (017) - Agência: 001 - cc: 475-8 - Favorecido: Pollux Ações I FIC de FIA - CNPJ: 09.601.441/0001-13   Cota de Aplicação: Cota do dia da efetiva 
disponibilização dos recursos (*)   Cota de Resgate: Cota de fechamento, com data de conversão de (**): (a) Sem taxa de saída: 20º (vigésimo) dia corrido 
após solicitação de resgate, ou; (b) Com taxa de saída de 8% (para o fundo): 1º (primeiro) dia útil após solicitação de resgate.(***)   Taxa de Administração: 
3% a.a paga mensalmente   Taxa de Performance: Não há

Para mais informações, favor entrar em contato: info@polluxcapital.com  Tel.: (55 21) 2227 9000  Fax: (55 21) 2227 9010 ou www.polluxcapital.com.br 

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da car teira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – fgc. A rentabilidade obtida no passado não representa 
garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. As informações constantes 
neste relatório estão em consonância com o regulamento do fundo, porém não o substitui. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do 
fundo de investimento, bem como às disposições do regulamento que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Este fundo utiliza e pode aplicar em fundos que utilizam estratégias com derivativos como par te integrante 
de suas políticas 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 conseqüente 
obrigação do cotista de apor tar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo 
pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros 
no exterior. As informações constantes deste relatório têm caráter meramente informativo, não se constituindo em ofer ta de venda de cotas do pls. Esse relatório é de uso exclusivo pelos seus 
destinatários. A pollux capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. As informações contidas nesse documento são confidenciais e 
não podem ser reveladas sem o consentimento prévio e expresso da pollux capital. A exposição a risco e a possibilidade de perda são inerentes aos investimentos.

* Performance histórica em Reais, líquida de taxas
PL atual Pollux Ações I FIC: R$ 71 MM
PL médio últimos 12 meses: R$ 63 MM
PL atual do fundo Master: R$ 86 MM

Obs.: % da exposição bruta que pode ser liquidada assumindo 1/3 do volume médio diário dos 
últimos 3 meses.

(*) Pedidos de aplicação e resgate devem ser solicitados até 14h. A aplicação somente será acatada caso se verifique a efetiva disponibilidade dos recursos ate 14h30.  
(**) Liquidação financeira no 3º dia útil subseqüente à data de conversão. (***) O Regulamento do FUNDO traz informações sobre resgates em dias não úteis.
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