Lâmina de informações essenciais sobre o SET CAPITAL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
CNPJ: 05.922.544/0001-24
Informações referentes a março-19

AÇÕES

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Set Capital Fundos de Investimentos em Ações. As informações completas sobre
esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.necton.com.br. Os dados contidos neste material são atualizadas
mensalmente. Ao realizar aplicaçõess adicionais, consulte sua versão mais atualizada.
Administrador:
Necton Investimentos S.A. C.V.M.C.
Classificação Anbima: Ações Valor Crescimento

Gestor:

1) Público Alvo:
O fundo é destinado a investidores que pretendem investir por
longo prazo

2) Objetivos do Fundo:
Oferecer rentabilidade superior a do Ibovespa

Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda.

3) Política de Investimentos:
O FUNDO adota uma gestão ativa, utilizando-se de análise qualitativa, que consiste na seleção de ações através da abordagem fundamentalista,
ou seja, escolher companhias abertas com consistente fluxo de caixa operacional, perspectiva promissora de crescimento de seus resultados e
boas práticas de governança corporativa, negociadas a preços atrativos.
O fundo pode (valores em %):
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas

0
0
0

4) Condições de Investimento:
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência

R$
R$
R$

5.000,00
1.000,00
1.000,00
14:00hs
5.000,00

Conversão de Cotas

R$
não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia útil
contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia útil contado
na data do pedido de resgate

Pagamento dos resgates

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de quatro dias úteis contados da data do pedido de resgate

Taxa de Administração

1,8

Taxa de entrada
Taxa de saída

não há
não há

Taxa de Performance

20% do retorno obtido acima da variação do Ibovespa de fechamento, apurado e calculado diariamente e pago anualmente ou no
resgate de cotas.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo Fundo representaram
período compreendido entre
01/03/2018

2,2292% do seu patrimônio líquido diário médio no
e
28/02/2019

A taxa de despesa pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser
encontrado em

www.necton.com.br

5) Composição da Carteira:
O Patrimônio Líquido do Fundo é de
R$ 34.527.826,26
As espécias de ativos em que ele concentra seus investimentos são (valores em %) :
Ações
Títulos Públicos Federais
Contas a pagar/receber
Tesouraria

79,30%
15,63%
5,03%
0,03%

6) Risco:
A Necton S/A CVMC classifica os fundos que 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:
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7) Histórico de Rentabilidade:
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador,
Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos foi de (%):
71,00%
No mesmo período o índice de referência variou (%):
92,19%
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do Fundo a cada ano nos últimos 5 anos:

Ano
2019
2018
2017
2016
2015

Rentabilidade (valores em %) (líquida de despesas, mas não
de impostos)
8,46%
17,46%
41,56%
21,34%
-18,10%

Variação percentual do Ibovespa de
fechamento

Contribuição em relação ao Ibovespa de
Fechamento

8,56%
15,03%
26,86%
38,94%
-13,31%

98,76%
116,17%
154,73%
54,80%
-

Variação percentual do Ibovespa de
fechamento

Contribuição em relação ao Ibovespa de
Fechamento

0,88%
-10,87%
-5,20%
8,88%
-3,21%
3,48%
10,19%
2,38%
-1,81%
10,82%
-1,86%
-0,18%
11,77%

-34,18%
78,24%
63,57%
143,38%
138,76%
122,16%
150,20%

Rentabilidade Mensal: A rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês
abr-18
mai-18
jun-18
jul-18
ago-18
set-18
out-18
nov-18
dez-18
jan-19
fev-19
mar-19
12 meses

Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)
-0,30%
-10,24%
-4,57%
6,94%
-4,54%
2,21%
14,60%
3,30%
2,85%
13,21%
-3,62%
-0,60%
17,68%

8) Exemplo Comparativo:
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado
resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar
R$ 1.159,90
já deduzidos impostos no valor de
R$ 33,92
Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado
R$ 27,45
9) Simulação de Despesas:
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que
a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o Fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e
5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
Simulação de Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) *
Retorno hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de
taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)

R$

● +3 anos
R$ 1.331,00
79,70 R$
R$ 1.251,30

● +5 anos
R$ 1.610,51
152,12
R$ 1.458,39
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* Na simulação das despesas foi utilizado o Patrimônio Líquido do período

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10) Retorno Acumulado:

11) Risco & Retorno

