IMPACTO PRISMA FIM
ABRIL 2022

Investimentos
CARACTERÍSTICAS GERAIS

MOVIMENTAÇÕES

Gestor: Impacto Investimentos Ltda.

Taxa de ingresso e saída: Não há

Aplicação: Até as 12h (D+0)

CNPJ Fundo: 40.438.531/0001-85

Aplicação mínima: R$ 20.000,00

Resgate: Até as 12h (D+15)

Administração: BEM DTVM

Movimentação mínima: R$ 5.000,00

Regime de Cotas: Fechamento

Auditoria: Pricewaterhouse Coopers

Saldo mínimo: R$ 10.000,00

Constituição: 29/01/2021

Público: Investidores em geral

Taxa de Performance: 10% do que exceder o CDI

Imposto de Renda: Longo Prazo conforme Tabela Regressiva

Classificação CVM: Fundo Multimercado

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Classificação Anbima: Fundo Multimercado Livre
O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial,
derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco:
taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
A lâmina e regulamento do Impacto Prisma FIM podem ser obtidos no site da Impacto Investimentos ou em https://sistemas.cvm.gov.br/
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Concentração por ativos - Impacto Prisma FIM

RISCO X RETORNO
% meses acima do CI

53,85%

% meses abaixo do CDI

46,15%

Maior retorno mensal (% CDI)

1.519,63%

Menor retorno mensal (% CDI)

-690,12%

Retorno últimos 12m (% CDI)

-

Retorno últimos 24m (% CDI)

-

Volatilidade*

18,99%

R$ 8.571.407,23

Patrimônio Médio Mensal (12m)

R$ 10.154.487,88

46,34%

RENDA FIXA
TÍTULOS PÓS-FIXADO
FUNDOS
RENDA VARIÁVEL
CAIXA

7,10%

*12 meses

Patrimônio do Fundo até abr/22
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A Impacto Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de
investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, 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. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para a
avaliação da performance do Fundo de Investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este fundo utiliza 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. “Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores,com os riscos daí
decorrentes.” “Em atendimento à Instrução CVM no 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de
fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.”

Canais de atendimento:
impactoinvestimentos.com.br
impacto@impactoinvestimentos.com.br
(31) 3261-5222
(31) 9 9537-7017

Gestão de Recursos

Impacto Investimentos - Belo Horizonte/MG
AV. Getúlio Vargas, 874, 16º andar - sala 1607
- Funcionários

