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Objetivo
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas
de fundos de investimento classificados como “Ações”,
os quaisinvestem em ativos financeiros de maneira que
o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de
preços de açõesadmitidas à negociação no mercado
organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO
será impactada em virtude doscustos e despesas do
FUNDO, inclusive taxa de administração.

Informaçoes Gerais

Nome

Benchmark
Classificação CVM
Gestor

Público Alvo
O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá
recursos exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas
que sejaminvestidores qualificados, e fundos de
investimentos destinados a qualquer público, clientes
do ADMINISTRADOR, doGESTOR ou de empresas
direta ou indiretamente a eles ligadas

Política de Investimento
O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo
WHG RETORNO ABSOLUTO MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO
EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob n° 41.342.568/000178 (“Fundo Investido”). O saldo remanescente poderá
ser alocado em fundos destinados a investidores
qualificados ou não qualificados e classificados como
Ações, títulos públicos federais, títulos de renda fixa de
emissão de instituições financeiras, operações
compromissadas, cotas de fundos de investimento em
índices de renda fixa e/ou cotas de fundos classificados
como renda fixa.
Os investimentos do fundo e do fundo investido são
realizados a partir de uma ampla abordagem de cenário
micro e macroeconômico, baseada em teses
econômicas e analíticas que leva em consideração
rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

WHG Retorno Absoluto
FICFI em Ações
Investimento Investimento
no Exterior

Administrador
Auditor

IBOV
Fundo de Ações
Wealth High Governance
Capital Ltda.
Intrag DTVM Ltda.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

Patrimônio Líquido

39,622,410.93

PL Médio 12M

39,848,114.44

Aplicação mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo

R$ 5 mil

Horário de
movimentação

14h30

Taxa de
Administração

2% a.a.

Taxa de
Perfomance

20% do que exceder IPC-A
+ Yield IMA-B

Prazo Cotização
Aplicação

D+1

Prazo Cotização
Resgate

D+25

Início Atividade

10/05/2021

Primeira Cota

10/05/2021

Qualificado

A WHG Asset Management (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata
as opiniões da WHG acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de in vestimento ou
ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquid a de impostos. O
investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes
de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisõ es de investimento.
O investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações ac erca das taxas de
administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não
pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores
Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.
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