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O fundo fechou o mês com rentabilidade negativa de 0,17%.
Tivemos ganhos na posição comprada em dólar e vendida em mineração e siderurgia. As

perdas foram no setor de consumo e financeiro.
Após o dia 20 do mês, os emergentes como um todo devolveram um pouco dos ganhos

acumulados. O dólar se fortaleceu no mundo na esteira de um discurso mais “hawkish” por parte do FED.
Com o início da redução do balanço do FED e a redução dos estímulos pelos principais bancos centrais,
esperamos um aumento da volatilidade até o final do ano.

Comentário do Gestor

A Tagus Investimentos não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Os fundos geridos pela Appia podem 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 dos fundos. Os fundos geridos pela Appia podem estar expostos a significativa concentração em ativos de
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia a lâmina de informações especiais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor de qualquer mecanismo de seguro, ou Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos multimercados com renda variável podem
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário
de informações complementares. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo
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Atribuição de performance - Setembro/2017
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2017 0,85% 0,85% 2,52% 0,47% 3,87% -0,25% -0,69% -1,79% -0,18% - - - 5,70%

%CDI 78% 98% 240% 60% 418% - - - - - - - 71%

2016 3,50% 0,38% 3,32% 1,50% 0,73% 0,83% -0,68% -1,04% -0,30% -2,36% 6,04% 2,76% 15,36%

%CDI 332% 38% 286% 143% 66% 71% - - - - 582% 246% 110%

2015 -1,86% -0,59% 3,94% -1,25% 3,53% -2,57% 5,05% 2,57% 5,48% 0,46% -0,86% 1,07% 15,58%

%CDI - - 381% - 359% - 429% 232% 495% 41% - 92% 118%

2014 0,70% -2,28% 4,11% 1,24% 1,00% 1,39% 1,94% -1,65% 4,92% -1,14% 2,12% 1,18% 14,12%

%CDI 84% - 541% 152% 117% 170% 206% - 547% - 253% 123% 131%

2013 -2,27% 1,46% 0,60% 1,57% 2,31% 2,32% 1,19% 1,84% 0,85% -1,41% 3,02% 0,75% 12,80%

%CDI - 304% 112% 262% 396% 392% 168% 265% 122% - 427% 96% 159%

2012 -5,58% -1,12% 3,72% 2,58% 6,41% 0,05% -1,27% 0,04% -3,84% 0,59% -0,19% -5,30% -4,50%

%CDI - - 458% 368% 874% 7% - 6% - 97% - - -

2011 1,63% -3,64% 4,09% 1,21% 3,97% -2,90% 0,98% 5,19% 10,97% -0,42% 0,26% 0,47% 23,91%

%CDI 189% - 446% 144% 403% - 101% 484% 1165% - 30% 52% 206%

Informações Complementares

0%100%

Objetivo: O Appia Piemonte FIM é um fundo multimercado
multiestratégia cujo objetivo é obter ganhos de capital de
forma consistente no longo prazo.
Política de Gestão: A administração dinâmica do portfólio,
através da combinação de estratégias diferenciadas, busca
capturar as oportunidades do mercado mantendo um
equilíbrio saudável entre o risco e o retorno esperado. Opera
nos Mercados de bolsa, câmbio e juros.
Público Alvo: Pessoas Físicas e Jurídicas em geral
Gestor: Tagus Investimentos LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços FInanceiros
Custodiante: BNY Mellon Banco
Auditor: KPMG Auditores Independentes
Categoria ANBIMA: Multimercado Trading
Contato do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros 
DTVM S.A. - Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20030-905 -Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 
3219-2501 - www.bnymellon.com.br/sf SAC: 
sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

Dados Bancários: BNY Mellon Banco S.A. (758),
Agência: 1 C/C: 1324-2
Favorecido: Appia Piemonte FIM (CNPJ:12.120.451/0001-41)
Tributação: 22,50% para aplicações até 180 dias; 20,00% de 181
até 360 dias; 17,50% de 361 até 720 dias e 15,00% acima de 720
dias. Resgates ocorridos em prazo inferior a 30 dias sofrerão
tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente.
Investimento Inicial Mínimo: R$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação: Até as 12h30. Cotização: D+1 útil
Resgate: Até as 13h. Cotização: D+29 corridos (ou D+2 útil, com
taxa de saída). Pagamento: D+1 útil.
Taxa de Saída Antecipada: 3% sobre o valor resgatado.
Taxa de Administração: 2%a.a., provisionada diariamente e
cobrada mensalmente.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de
100% do CDI, provisionada diariamente e cobrada
semestralmente, utilizando o conceito de marca d'água.
Taxa de Administração Máxima: 2,5%.

*Alteração relevante 
O fundo teve início em 28/07/2010, e transferência da gestão para a Tagus ocorreu em 19/01/2017

A Tagus Investimentos não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Os fundos geridos pela Appia podem 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 dos fundos. Os fundos geridos pela Appia podem estar expostos a significativa concentração em ativos de
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia a lâmina de informações especiais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor de qualquer mecanismo de seguro, ou Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos multimercados com renda variável podem
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário
de informações complementares. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo


