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Objetivo Política de Investimento

Público Alvo

Rentabilidades

SKOPOS BZ+ FIA
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibov Ano
2019 3.46% 2.70% 5.61% 7.16% 20.24% 20.24% 14.35%
2020 3.06% -8.56% -24.00% 11.90% 5.63% 4.50% -11.53% 6.38% -17.80%

SKOPOS BZ+ FIA
Nota:

Skopos BZ+ IBOVESPA
2019 20.24%         14.35%              20.24%           14.35%          
2020 -11.53%        -17.80%             6.38%             -6.01%           

Ativos sob Gestão R$ milhões
Skopos BZ+ Fia 9
Outros 394
Total 403              

Características - Skopos BZ+ FIA
Aberto para novas aplicações

CNPJ 35.726.822/0001-39 
Aplicação inicial: 500,00
Saldo de permanência: 100,00
Movimentação mínima: 100,00
Cota Fechamento
Cota Aplicação: D+0
Cota Resgate: D+0
Liquidação Resgate: D+2 (úteis) após a cotização
Horário para solicitação de movimentações: 15h00
Taxa Saída Antecipada: não há
Taxa Administração: 0,75% aa
Taxa Performance: 35% do que exceder o Ibovespa

Gestão: Skopos Investimentos Ltda.

skopos@skopos.com.br

55 11 5643 2530

Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria: Ernst & Young
Classificação CVM Ações
Classificação Anbima: Ações Valor / Crescimento
Tributação: Renda Variável
Patrimônio Líquido:
PL médio últimos 12 meses:

www.skopos.com.br

A rentabilidade anterior a Março de 2020 é a mesma do Skopos Blue Birds Fia, uma
vez que o Skopos BZ+ Fia nasceu da cisão desse fundo. Portanto a nova estratégia
de investimento só passou a ser adotada a partir dessa data.

9,046,615.47                      

BZ+ 
Acumulado

8,877,670.52                      

O FUNDO tem como objetivo superar o Índice Bovespa - IBOVESPA, utilizando estratégias de alocação
e deslocamentos táticos para atingir esse objetivo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam obter retornos consistentes
com  a variação do IBOVESPA no longo prazo. 

A política de investimento do FUNDO consiste em, através de estratégias de alocação e

deslocamentos táticos, superar o Índice Bovespa. O FUNDO é classificado como de Ações e

poderá aplicar seus recursos em qualquer ativo financeiro permitido pela regulamentação em

vigor e pelo Regulamento, bem como em ativos financeiros negociados no exterior, desde

que tenham a mesma natureza econômica de tais ativos. O principal fator de risco do

FUNDO deve ser a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista

de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

BZ+ 
Acumulado

IBOVESPA 
Acumulado

Considerações Legais: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Verifique a data de 
início das atividades dos fundos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes 
ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Caso o 
índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e 
público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para 
seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no 
exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos 
de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Entre 22/01/2013 e 06/2015 o fundo pagou dividendos diretamente para os cotistas. A Skopos Investimentos Ltda. não 
comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.


