INVEXA LB+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ: 38.051.574/0001-61

maio-22

Objetivo

Política de Investimento
Buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo,

O objetivo do FUNDO é efetuar operações que possam trazer

por meio de aplicações de seus recursos em ações de

ganhos ao cotista dentro de oportunidades de análise gráfica e

companhias admitidas à negociação em mercado organizado

análise fundamentalista das ações. Estratégia de alocação Long

e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades
operacionais de renda variável disponíveis nos mercados

Only, a fim de obter no longo prazo rentabilidade superior ao do
Índice IBOVESPA.

financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de
risco a variação de preços de ações admitidas.
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Rentabilidade

2021
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31/01/22 ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### ##### 31/10/22 30/11/22 31/12/22
FUNDO
Ibovespa

-1,93%

-5,76%

3,62%

-6,17%

1,89%

-8,43%

6,98% 0,89% 6,06% -10,10%
3,22%
29/01/21 ##### 31/03/21 ##### 31/05/21 #### ##### 31/08/21 ##### 29/10/21 30/11/21 31/12/21

FUNDO

-1,68% -0,44%

Ibovespa

-7,74%

6,00%

Acum Ano
Ano

11,82%

5,40% 3,72%

-6,87%

-2,96% -6,03% -12,66% -7,07%

1,94%

6,16% 0,46%

-3,94%

-2,48%

-6,57% -6,74%

-1,53%

6,23%
Ano

5,05%

-13,35%

2,85%

-12,11%

dez-16

Composição Carteira

Informações
Retorno (desde início1):

-20,66% Fundo (-6,63% Ibovespa)

Retorno (12 meses):

-31,23% Fundo (-11,78% Ibovespa)

Consumo não Cíclico

23,49% / 19,59%
Vol. Anu. 252 du. (Fundo / Ibovespa)
R$ 4.388.842,37 / R$ 5.201.534,04
PL (atual/12 meses):

Materiais Básicos

Beta Fundo:

1,0657

Indexador:
Público-alvo:

Ibovespa
Geral
Renda Variável

Classificação CVM:

Ações Livre

Classificação Anbima:
Crédito Privado:

Saúde
0,00%

20,00%

30,00%

Desempenho Histórico

Invexa Capital | invexa.com.br
Daycoval | daycoval.com.br
Banco Daycoval S.A.

1,3000
1,2000

R$

10.000,00

Movimentação Mínima:

R$

5.000,00

Saldo Mínimo:

R$

5.000,00
Até às 14h30

1,0000

15% no resgate

0,9000

Tributação:

10,00%

Aberto

Aplicação Mínima:

Horário de movimentação:

Dados Bancários:
Ag/ Conta
Favorecido
Ag.: 001 (Banco 707 - Daycoval)
INVEXA LB+ FIA
c/c: 739772-2
38.051.574/0001-61
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Bens Industriais

d.u. + 7 / d.u. + 9
Não permite

Status do Fundo:

Custodiante:

Financeiro

20% sobre Ibovespa
Não há

Alavancagem:

Administrador:

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

2,25%a.a.

Cotização / Liquidação Resgate:

Gestor:

Consumo Cíclico

Vedado

Taxa de Administração²:
Taxa de Performance:
Carência:

Utilidade Pública

1,1000

F0,8000
0,7000

em 04/02/2021 • 2 A taxa máxima do FUNDO é de 2,50%a.a.• Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes • Este documento foi produzido pela INVEXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, com fins
meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; apesar do cuidado utilizado
tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a INVEXA investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de
informações incorretas, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive
serem modificadas sem comunicação • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. • A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos • Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo
garantidor de crédito (FGC). • Descrição disponível no formulário de informações complementares da ANBIMA. Leia o formulário de informações
complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento
é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. • Este fundo utiliza estratégias que podem resultarem significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas • Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC) disponível no telefone (47) 3232-7774 ou pelo e-mail sac@invexa.com.br
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