
Fundo PL PL Estratégia Data Cota Mês Ano

Safari Cem Prev

Informações gerais

Gestor Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.

Contribuições regulares Administrador

Resgate Auditor

Taxa de performance

Público-alvo

- - - - - -0.4 1.3

- - - - 0.5 3.7- -

- - - - - -2.0 7.7

2021

Fundo -0.2 -1.1 0.9 - - - -

Ibovespa -3.3 -4.4 6.0 - - - -

CDI 0.1 0.1 0.2 - - -

@safaricapital.gestora

20% sobre o que exceder o CDI CNPJ 34.525.158/0001-05

Investidores Profissionais (recursos de PGBL e VGBL)

www.safaricapital.com.br

 *0,2% no fundo master e 1,8% no FIC

Conversão em D+33 e Liquidação em D+2 da Conversão KPMG

Taxa de administração* 2% ao ano do PL do fundo Consultor Icatu Seguros S.A.

A Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter meramente informativo e

não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia

do administrador, do gestor, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC, nem de qualquer mecanismo de seguro. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar

expostos em significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Antes de investir, é recomendavel uma leitura cuidadosa do regulamento do fundo, formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais, se houver. Mais informações podem ser obtidas na

instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo, no site do administrador do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br.

A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da

seguradora/entidade de previdência e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP.

R$ 100 BNY Mellon

Aplicação Conversão e Liquidação em D+0 Custodiante BNY Mellon

 *Início do fundo em 28/11/2019

Rentabilidade Acumulada (%) Exposição Renda Variável Líquida (Média Mensal %PL)*

Características  -  Safari Cem Prev FIC FIM

Aporte/Portabilidade R$ 5,000

*Percentuais de investimento em renda variável: 0 a 100% do PL. A exposição resultante da utilização de

instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites

impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e

suas alterações posteriores.
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Safari Cem Prev FIC FIM - Long Bias
31/03/2021

8,394,393.48 63,173,619.88 31/mar/21 1.013266 0.93%
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