
   

As informações contidas nesse documento têm o propósito exclusivo de dar transparência e divulgar informações dos fundos 
geridos pela E2M Investimentos LTDA. Não se constituem em oferta de venda de cotas dos fundos ou de quaisquer outros valores 
mobiliários mencionados ou em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. 
As aplicações de recursos em fundos de investimento estão sujeitas a riscos de perda do capital investido. Rentabilidade passada 
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não 
contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor 
de Créditos – FGC. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os 
riscos daí decorrentes. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 

(doze) meses performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. As informações contidas neste material estão em consonância com os regulamentos 
e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.  

E2M ARB FIM 
 

 

Cota e Patrimônio Líquido do Fundo 
 

Cota do dia R$1.48473 

PL do dia R$51,994,232.86 

Índice de Sharpe  0.0357 
 

Período 
2019 2020 

Fundo CDI %CDI Fundo CDI %CDI 

Janeiro 1.12% 0.54% 206.82% 0.97% 0.38% 258.73% 

Fevereiro 0.18% 0.49% 36.98% 1.20% 0.29% 405.74% 

Março 0.52% 0.47% 111.29% 12.16%  0.34%  3576.47%  

Abril 0.89% 0.52% 172.60%  2.23% 0.28%  796.43% 

Maio 0.82% 0.54% 150.42% 1.41%  0.24% 587.50%  

Junho 0.26% 0.47% 55.24%       

Julho -0.86% 0.57% -151.82%       

Agosto 0.97% 0.50% 193.56%       

Setembro 1.26% 0.47% 270.36%       

Outubro 0.84% 0.48% 173.97%       

Novembro -0.58% 0.38% -151.41%       

Dezembro 0.33% 0.38% 86.69%       

Total 5.89% 5.97% 98.63% 17.16% 1.30% 1221.43% 
 

            Nota: a divulgação do retorno do CDI é meramente informativa. 
 

 

Características do Fundo 
 

Objetivo 
O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rendimento de médio prazo 
acima do CDI, através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e 
títulos de dívida, atuando tanto no mercado à vista como através de derivativos. 
 
Política de Investimento 
Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo 
prazo. A administradora e a gestora envidarão maiores esforços para manter a composição 
da carteira do fundo, adequada ao tratamento tributário aplicável aos fundos considerados 
de longo prazo. 
 
Público Alvo 
O fundo é restrito a investidores qualificados, que busquem performance diferenciada e 
entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos. 
 
Gestor 
E2M Investimentos LTDA 
 
Administrador 
CM Capital Markets DTVM LTDA 
 
Custodiante 
Banco B3 de Serviços de Liquidação e Custódia S.A. 
 
Auditor 
Crowe Horwath Bendoraytes & Cia Auditores Independentes 
 
Classificação ANBIMA 
Multimercado Multiestratégia 
 
Data de Inicio 
07/06/2017 
 
Movimentações 
Aplicação inicial: R$ 50.000,00 
Valor mínimo de movimentação: R$ 1.000,00 
Saldo mínimo de manutenção no fundo: R$ 50.000,00 
 
Taxa de administração 
1,50% a.a. 
 
Prêmio de Performance 
50% sobre a rentabilidade que exceder a variação acima de 105% do CDI. 
 
Aplicação 
Até as 13:00 hs. Cota de D+1. 
 
Resgate 
Até as 13:00 hs. Cota de D+1. Liquidação financeira D+5. 
 
Imposto de Renda 
Os cotistas do Fundo serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil 
dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das 
cotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir: 
a) 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) - aplicações com prazo até 180 (cento e 
oitenta) dias; 
b) 20,0% (vinte por cento) - aplicações com prazo de 180 (cento e oitenta) dias até 360 
(trezentos e sessenta) dias; 
c) 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) - aplicações com prazo de 360 (trezentos e 
sessenta) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; 
d) 15,0% (quinze por cento) - aplicações com prazo superior a 720 (setecentos e vinte) dias. 
 
Carência 
Não há.  

Contatos  E-mail 
 
Edison Roberto Marcellino edison@e2minvestimentos.com.br 
Edna Regina Marcelino edna@e2minvestimentos.com.br 
Luciana Mara Gozzo luciana@e2minvestimentos.com.br 
Marcelo Franco             marcelo@e2minvestimentos.com.br 
E2M Investimentos LTDA e2m@e2minvestimentos.com.br 
 
Telefones 
+ 55 11 4193 2110 
 
Endereço 
Av. Copacabana, 268 Conj. 1707 – 18 do forte 
Barueri/SP – CEP: 06472-001 
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