LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
WARREN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
29.577.652/0001-75
Informações referentes a Dezembro de 2018
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o WARREN BRASIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, administrado por Pilla Corretora de valores Mobiliarios e Cambio Ltda
e gerido por WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no
www.warrenbrasil.com. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação
1- PÚBLICO-ALVO
a. Descrição do Público-Alvo: O FUNDO destina-se a investidores em geral (pessoas físicas e jurídicas) que
busquem retorno compatível a investimentos de ações
b. Restrições de Investimentos: 2- OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é obter ganho de capital para seus cotistas mediante
operações nos mercados de dívida (renda fixa) e ações. O FUNDO deve manter mais de 67% (sessenta e sete
por cento) de seu patrimônio líquido nos seguintes ativos:ações negociadas em bolsa de valores ou entidade do
mercado de balcão organizado;bônus de subscrição, recibos de subscrição e certificados de depósito de ações;
cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações.
3- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
a. O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e pormodalidade de ativos financeiros a
seguir. Limites por Emissor: Instituições financeiras: 0%; Companhias abertas: 0%; Fundos de investimento:
30%; Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5%; União Federal: 33%.
b.

O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de:

0,00% do Patrimônio Líquido
0,00% do Patrimônio Líquido
Não
0,00% do Patrimônio Líquido

c. Não se aplica
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4.

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo

R$ 0,00
R$ 0,00

Resgate mínimo

R$ 0,00

Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência

R$ 0,00

Prazo de carência

Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será
calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. No
resgate, o número de cotas canceladas será calculado
de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0
dia contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3
dias úteis contados da data do pedido de resgate.

Conversão das cotas

Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada

Não há

Taxa de saída

Não há

Taxa de performance
Taxa total de despesas

Não Há

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.579.131,50 e as 5
5.
espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Acões
Cotas de Fundos de Investimento 555
Operacões compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais
Operacões compromissadas lastreadas em títulos privados

93,98% do patrimônio Líquido
12,00% do patrimônio Líquido

Títulos Públicos federais

0,00% do patrimônio Líquido

0,00% do patrimônio Líquido
0,00% do patrimônio Líquido

RISCO: o Pilla Corretora de valores Mobiliarios e Cambio Ltda classifica os fundos que
6.
administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada
um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco

Maior Risco

1

2

3
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10.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

Os resultados auferidos pelo FUNDO em razão de seus investimentos serão incorporados ao seu
patrimônio, de forma que não há distribuição direta de tais resultados aos cotistas do FUNDO.
11.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone: +55 51 3907 4080
b. Página na Rede Mundial de Computadores: www.warrenbrasil.com
c. Reclamações: meajuda@warrenbrasil.com
12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b.

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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