
Público-alvo

Administrador CNPJ

Custodiante Classe

Gestor IMA B

Estratégia de Investimento

Objetivo

Política de Investimento

Apliação Mínima

Aplicação Adicional

Cotização Aplicação

Cotização Resgate 14:30

Taxa de Performance

Periodicidade

Taxa de Entrada N/A N/A

Favorecido

CNPJ

Agência

O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o
prévio e expresso consentimento da Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda. (“Arena Capital”). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato
mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção
de métodos diversos de cálculo e apresentação. A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos . A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
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, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de
investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de
retorno pela Arena Capital. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Arena Capital, de qualquer de suas afiliadas, do
administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, do Formulário de Informações
Complementares, se houver, da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de
perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.

 ARENA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO 

40.040.459/0001-33 Banco Banco Daycoval S.A. (707)

0001 Conta Corrente 742540-8

Taxa de Saída Taxa de Administração 0,59% a.a.

Dados para Aplicação

Taxas Operacionais

20% exceder Benchmark Provisionada Diariamente

Semestral Linha D'água Sim

Conversão em D0 Resgate Mínimo R$ 100

 D + 1 dias corridos após solicitação Horário máximo de solicitação

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 100% (cem por cento) de sua carteira investida em título 
público, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou 
ambos (pós ou pré-fixados).

Informações Operacionais

R$ 2.000 Pagamento Resgate D + 1 após cotização

R$ 100 Saldo Mínimo R$ 1.000

Banco Daycoval S.A. Fundo de Renda Fixa

Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda Benchmark

O FUNDO tem como estratégia única a gestão ativa de títulos públicos, buscando retorno 
substancial acima da curva de juros no médio e longo prazo.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de 
seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a 
rentabilidade do IMA-B. O objetivo do FUNDO não se caracteriza como uma promessa, garantia ou 
sugestão de rentabilidade, consistindo apenas em um objetivo a ser perseguido pelo FUNDO.

Descrição

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas 
jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social instituídos pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, e planos administrados pelas entidades fechadas de 
previdência complementar.
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