
                          Retorno         CDI %CDI
12 meses -0,17% 4,23% -
24 meses 6,08% 10,87% 55,9%
Desde o início 192,68% 201,38% 95,7%

Performance Acumulada

2018 2017 2016 2015
Fundo 6,16  9,40  14,05  13,78 
%CDI  95,9% 94,5% 100,3% 104,2%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

2019
Fundo 1,13 0,01 -0,04 0,12 0,97 0,79 0,88 0,26 0,84 0,08 -0,37 1,04 5,84

%CDI 207,8% 1,5% - 24,0% 179,1% 168,3% 154,9% 51,6% 179,7% 17,2% - 274,9% 97,8%

Fundo -0,25 -0,64 -3,72 -0,72 0,97 1,39 1,08 - - - - - -1,98

%CDI - - - - 406,6% 644,5% 553,7% - - - - - -

UNICRED FIC FIM Crédito Privado
Julho de 2020

Relatório Mensal de Investimentos

Patrimônio Líquido Atual R$ 6.407.509,37 
PL Médio 12 meses R$ 13.012.666,46 
Volatilidade desde o início 0,85%
Volatilidade 12 meses 2,25%
Sharpe 12 meses -1,90

Valor Inicial de Aplicação:
Não há

Classificação Anbima:
Multimercados Livre
Classificação CVM:
Fundo Multimercado

Código Anbima:
363537

CNPJ do Fundo:
09.411.686/0001-88

Público-alvo:
Investidores em geral

Data de início:
25/07/2008

Taxa de administração:
.1,00% a.a. sobre o PL do Fundo, apropriada 
diariamente no valor da quota. Essa taxa poderá 
ser acrescida da taxa de administração dos fundos 
de investimento em que o Fundo invista, podendo 
atingir a percentagem máxima de 3,00% a.a.

Taxa de performance:
20% do que exceder o CDI

Valor Mínimo de movimentação:
Não há

Valor Mínimo de permanência:
Não há

Cota de Aplicação:
D+0 (Fechamento)
Cota de Resgate:
D+4 (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+5

Características do FundoInformações do Fundo

Dados do Fundo

Contatos

Investidores Institucionais 
+55 48 3037 1017
institucionais@sommainvestimentos.com.br 

Investidores Individuais 
+55 48 3037 1004
relacionamento@sommainvestimentos.com.br www.sommainvestimentos.com.br

As informações contidas neste e-mail têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos 
em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do 
formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados 
estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.gov.br. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.

Disclaimer

AuditoriaCustódiaAdministraçãoGestão

Dados Bancários
Favorecido

  UNICRED FIM Crédito Privado 
Banco Bradesco: 237 

Agência:  2856
Conta:  653.124-5

Os cotistas do FUNDO sofrerão tributação na fonte sobre o 
rendimento auferido no período, no último dia útil dos meses 
de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze 
por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, 
será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de 
aplicação conforme tabela regressiva: até 6 meses, 22,5%; de 6 
a 12 meses, 20%; de 12 a 24 meses, 17,5%; acima de 24 meses, 
15%.
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Fundo: 192,68% CDI: 201,38%

Retorno Acumulado desde o início

sommaoficial

SOMMA Investimentos SOMMA Investimentos

SOMMA Investimentos

Objetivo do Fundo
Buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos 
em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos 
de investimento em cotas de fundos de investimento com 
alocação em variadas classes de ativos financeiros disponíveis 
nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos 
e cotas de fundos de investimento.

Política de Investimento
O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá 
incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, 
índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar 
Porto Alegre - RS,  Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar

Rentabilidade

FI Crédito 
Privado
82,19%

FI Multimercado
17,33%

Op. 
Compromissada

0,48%

Composição da carteira

Estatísticas

http://www.sommainvestimentos.com.br
http://www.cvm.gov.br

