VOKIN EVEREST FIC
MULTIMERCADO

DEZ/17

Objetivo:

Aspectos Operacionais:

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rendimentos superiores e/ou similares aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento em cotas de fundos de investimento que apliquem recursos em ATIVOS FINANCEIROS com a
diversificação em vários mercados.

Aplicação inicial mínima:

R$ 50.000,00

Movimentação mínima:

R$ 1.000,00

Taxa de Administração:

0,40% a.a.

Taxa de Performance:

20% sobre 100% do CDI

Classificação ANBIMA:

Multimercados Multiestratégia

FUNDO é destinado a receber aplicações de cotistas classificados
como INVESTIDORES QUALIFICADOS, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vinculados a
um determinado grupo do segmento "Private Banking" denominado, nos termos da regulamentação em vigor, como sendo um
fundo RESTRITO.

Cotização na Aplicação:

D+0

Financeiro de Aplicação:

D+0

Pedido de Resgate:

D+0;

Conversão do Resgate:

até D+90

Patrimônio Líquido:

Pagamento - até 90%:

D+0 da conversão das cotas;

Atual: R$ 382.380.038,73

Horário limite movimentação: até 14h 30min (dia útil)

Público Alvo:

Pagamento - acima de 90%: até D+1 da conversão das cotas.

Rentabilidade:

Gestor:
VKN Administração de Recursos Ltda.
CNPJ: 14.142.853/0001-72.
End. Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1301 - A, Porto Alegre, RS.
Website: www.vokin.com.br
E-mail: vokin@vokin.com.br
Tel: + 51 3022 3444

Administração e Custódia:
Banco Santander S.A.

Histórico:
Últimos 6 meses

Outros períodos

Meses

Fundo

CDI

Períodos

Fundo

CDI

%CDI

dez-17

1,12

0,54

3 Meses

1,32

1,76

74,65

Auditor:

nov-17

0,22

0,57

6 Meses

7,24

4,06

178,20

KPMG Auditores Independentes.

out-17

-0,02

0,65

No ano

13,60

9,95

136,63

set-17

1,88

0,64

Desde o início*

1078,95

938,51

114,96

ago-17

1,43

0,80

Melhor Mês

3,19

2,08

153,79

jul-17

2,43

0,80

Pior Mês

-2,40

0,48

-498,25

* Início do Fundo em 14/10/1999

Disclaimer:

* Gestão exclusiva da VKN Administração de Recursos a partir de agosto de 2016.

Estratégia e alocação:
Estratégia

Ativos

Descrição

Inflação + Pré

3

Fundos e Títulos Públicos

Multimercado Macro

13

Fundos

Multimercado Long Biased/
Long Short

4

Fundos

Ações

2

Fundos

FIDC

1

Fundos

Referenciado DI

2

Fundos

Total

25

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, dos gestores da carteira, ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A
rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade
futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar
seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de
impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como
parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 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. Este fundo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, de acordo com a regulamentação em
vigor. O fundo pode estar exposto a significativa concentração
de ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes, nos
termos da regulamentação em vigor. Não há garantia que este
fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento
que cobram taxa de administração. Nesse caso, o valor da taxa de
administração final a ser paga pelo fundo será o somatório da
taxa de administração e das taxas de administração
dos fundos
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de investimento em que o fundo investir. O fundo poderá, também, aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de performance, ingresso e saída.

