MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
MAIO | 2021

Objetivo do Fundo

Público Alvo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas

Investidores em geral, que entendem a natureza e extensão

retorno substancial acima do CDI, tendo como prioridade a

dos riscos envolvidos, e que buscam obter retornos

preservação de capital.

superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa,
com o objetivo de superar a variação do CDI em qualquer
período de 12 (doze) meses.

Rentabilidade do Fundo*

2020

2021

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Fundo

-

-

-

-

-

-

-

-0,70% -2,16% 0,94% -0,78% 2,71% -0,07% -0,07% -0,07%

CDI

-

-

-

-

-

-

-

0,04% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 0,67% 0,67% 0,67%

-

-

-

-

-

-

-

5,68% 8,54% 5,61%

-

-

-

-

-

-

-

0,96% 1,13% 1,64%

Fundo -0,40% 1,13% 1,47% 1,46% 1,91%
CDI

0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27%

Performance Acumulada*

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

6m

Acum.

Indicadores

7,00

CDI

Valor da Cota

5,00

Ajax Capital FI MM

1.056,0806

PL do Fundo

8.521.408,4700

3,00

PL Médio (6 meses)

4.275.453,5700

1,00

% CDI Acumulado

1,64%

-1,00

Retorno Acumulado

5,61%

-3,00

Índice de Sharp

-5,00

Volatilidade Anualizada

*Para avaliação da Performance é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

0,62
8,49%

¹Valores calculados no fechamento de 31/05/2021
²Média aritmética da soma do PL apurado no último dia de cada mês
³Desde o início do fundo 21/08/2020

Informações Gerais
Data de Início
Classificação Anbima
Benchmark
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Tributação
Custodiante
Administrador
Auditoria
Gestão
CNPJ do Fundo

Movimentações
21/08/2020
Multimercado Livre
CDI
2,0% a.a.
20% do que o fundo ceder o CDI
Longo Prazo
B3
CM Capital Markets
KPMG

Horário Limite Movimentações

14:00:00

Investimento Inicial Mínimo

R$ 100.000,00

Movimentação Mínima

R$ 10.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100.000,00

Cota

Fechamento

Cotização da Aplicação

D+1

Cotização do Resgate

D+30 (corridos)

Liquidação do Resgate

D+32 (corridos)

Moka Gestora de Recursos
29.010.945/0001-76
“As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não
devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida
de impostos. A Ajax Capital, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da
utilização das informações contidas neste material. A Ajax Capital é uma gestora de recursos, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituída na
forma da Instrução CVM Nº306/99. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou do fundo garantidor de créditos - FGC. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais, e o regulamento
antes de investir. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de pouco emissores, com riscos daí recorrentes.”

