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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Nome Completo: L2 Alpha Global Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado
Gestora: L2 Administradora de Recursos LTDA

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Fundo: 37.008.385/0001-43
Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda
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DADOS GERAIS
Taxa de ingresso e saída: Não há

Cota de Resgate: D+90

Liquidação financeira após resgate: 5º dia útil após a conversão.

Classificação Anbima: Multimercado Investimento no Exterior

Aplicação inicial: R$ 25.000,00

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do índice CDI

Cota de Aplicação: D + 0

Público Alvo: Pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento.

Movimentação mínima: R$ 5.000,00

Taxa de Administração: 1,50% mínimo e 1,80% máximo do
patrimônio líquido ao ano

Saldo mínimo de permanência: R$10.000,00
Tributação: O IR na fonte incidirá no último dia útil dos meses
de maio e novembro de cada ano (modalidade “come cotas”),
ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se,
adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma
carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de
títulos com prazo médio superior a 365 dias, o IR será cobrado
às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181
até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

GESTOR

Horário para aplicação e resgate: 15h40min
Período de Carência: Não há.
Taxa de saída antecipada: Para resgatar suas cotas do fundo de
forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 0,10% sobre o
valor do resgate.

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE
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SOBRE O FUNDO
n Comentários da gestão:

URÂNIO

Link para a carta

AÇÕES BRASIL
CRÉDITO PRIVADO

4,3%

8%
18%

n Objetivo do Fundo

6%

COMMODITIES

8,1%

TÍTULOS PÚBLICOS

38,7%

BITCOIN
FUNDOS

14%

O FUNDO tem como objetivo proporcionar
valorização de suas cotas acima do CDI
no longo prazo, por meio da aplicação
de seus recursos em oportunidades
identificadas pela GESTORA, no mercado
de renda fixa, variável, juros, dívida e
internacional. O processo de investimento
definido pela GESTORA utiliza modelos
proprietários baseados em análise macro
e fundamentalista, considerando critérios
qualitativos e quantitativos.

2,9%
n Indicadores Técnicos

OUTROS

Sharpe ratio
Volatilidade
Meses positivos
Meses negativos
Maior rent. mensal
Menor rent. mensal
PL
PL Médio

2,77
7,33%
6
2
8,28%
-0,98%
R$21,7M
R$18,2M

n Escala de Risco
Menor Risco
1

2

Maior Risco
3

4

5

n Serviços de atendimento ao cotista
Telefone: 0800 772 2827
Website: www.btgpactual.com
Reclamações: ouvidoria@btgpactual.com

n Supervisão e fiscalização
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. A L2 Capital pode efetuar alterações no conteúdo
deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é liquida de impostos e de taxa de saída. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de
longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site
www.l2capital.com.br. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores
mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente
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