
         Informações referentes a Maio de 2018

30.270.148/0001-07

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SEMPRE EM FRENTE FUNDO

DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, administrado por MIRAE ASSET

WEALTH MANAGEMENT e gerido por Marcos Paolozzi S. da Cunha. As informações completas sobre

esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no https://corretora.miraeasset.com.br/.

As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais,

consulte a sua versão mais atualizada. 

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação

1- PÚBLICO-ALVO: Investidores em Geral.

2- OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos 
superiores aos oferecidos por instrumentos tradicionais de renda fixa, vinculados à variação da taxa de juros 
doméstica ou de índices de preços, ou ambos, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de 
investimentos em ativos financeiros, com preponderância em ativos de renda fixa, observado o disposto no 
presente Regulamento em relação aos limites e modalidades e ativos permitidos ao FUNDO.

a.  A Política de Investimento do Fundo consiste em buscar através de uma gestão ativa a composição de 
investimentos que produza retornos superiores ao benchmark.

3- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

b. O fundo pode:

100,00% do Patrimônio LíquidoAlavancar-se até o limite de:

SimUtiliza derivativos apenas para proteção da carteira?

20,00% do Patrimônio LíquidoAplicar em crédito privado até o limite de

20,00% do Patrimônio LíquidoAplicar em ativos no exterior até o limite de

c. Não informado
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4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO 

Taxa total de despesas

20,00% do que exceder a 100,00% do CDITaxa de performance

Para resgatar suas cotas do fundo [, antes de decorridos
1 dias da data de aplicação], o investidor paga uma taxa
de 1000% do valor do resgate, que é deduzida
diretamente do valor a ser recebido.

Taxa de saída

Para entrar no fundo, o investidor paga uma taxa de
1000% da aplicação inicial, que é deduzida diretamente
do valor a ser aplicado.

Taxa de entrada

Taxa de administração

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4
dias corridos contados da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates

Na aplicação, o número de cotas compradas será
calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No
resgate, o número de cotas canceladas será calculado
de acordo com o valor das cotas no fechamento do 30
dia contado da data do pedido de resgate.

Conversão das cotas

Não háPrazo de carência

R$ 1.000,00Valor mínimo para permanência

Horário para aplicação e resgate

R$ 0,00Resgate mínimo

R$ 1.000,00Investimento adicional mínimo

R$ 1.000,00Investimento inicial mínimo

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.491.740,76 e as 5 

espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: 

6. RISCO: o MIRAE ASSET GLOBAL INV GESTÃO DE RECURSOS LTDA classifica os 

fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de 

investimento de cada um deles.  Nessa escala, a classificação do fundo é: 

Maior RiscoMenor Risco

54321

0,00% do patrimônio Líquido
Operacões compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais

0,00% do patrimônio LíquidoOutras Aplicações

0,00% do patrimônio LíquidoAcões

9,57% do patrimônio LíquidoTítulos Públicos federais

90,53% do patrimônio LíquidoCotas de Fundos de Investimento 555
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N/A

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: 

a.  Telefone: 0800 601 2789

b.  Página na Rede Mundial de Computadores: https://corretora.miraeasset.com.br/

c.  Reclamações: 0800 601 2789

12.  SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: 

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
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