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 setembro de 2022

Característica do Fundo Público-Alvo
O FUNDO busca obter rentabilidade significativamente superior à variação da
Taxa CDI, em um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

O FUNDO tem como público alvo os investidores, pessoas físicas e jurídicas, em geral,
que busquem obter níveis de rentabilidade significativamente superiores ao CDI em um
horizonte de investimento de médio e longo prazo.

Este material deve ser lido em conjunto com o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais (se
houver) e/ou o regulamento do fundo, disponíveis na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg).

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano CDI Acum. Fundo Acum. CDI*

2017 - - - - - - - - - - -  -0,7%  -0,7% 0,2%  -0,7% 0,2%

2018 0,1% 0,1% 1,4% 0,6% 0,7%  -0,8% 2,4%  -2,3% 0,2% 2,1% 3,6%  -0,7% 7,6% 6,4% 6,9% 6,6%

2019 4,4% 1,5% 4,0% 2,2% 2,3% 2,4% 3,0%  -0,1% 1,9%  -0,8% 1,6%  -0,3% 24,5% 6,0% 33,0% 13,0%

2020 3,4%  -2,1%  -12,6% 1,2% 4,2%  -0,8% 0,9% 0,4%  -0,7%  -0,2% 3,2% 2,1%  -2,2% 2,8% 30,1% 16,1%

2021  -2,2%  -4,1% 0,8%  -0,5% 1,3% 0,9% 2,8% 1,4%  -1,7%  -1,9%  -1,9% 2,7%  -2,6% 4,4% 26,7% 21,2%

2022  -0,3%  -3,7% 2,3%  -0,9% 3,3%  -4,2% 4,1%  -0,3%  -1,1% - - -  -1,1% 8,9% 25,3% 32,0%

* Calculado desde a constituição do fundo até 30/set/2022
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CDI

Valor da Cota em  30 de setembro de 2022 1,25327068

Patrimônio Líquido  190.244.510,680

PL Médio 12 meses
1  438.567.869,286

Retorno anualizado desde o início 4,9%

Desvio padrão anualizado desde o início 7,2%

Índice de Sharpe desde o início -0,1158

Rentabilidade 12 Meses -2,184%

Meses Positivos 34

24Meses Negativos

Meses acima do CDI 31

Meses abaixo do CDI 27

Maior retorno mensal 4,4%

Menor retorno mensal -12,6%

PL da Estratégia
2  361.914.105,777

Informações Gerais Informações para Movimentações
 19 de dezembro de 2017Data de Início Horário limite de movimentação 14 Horas e 30 Minutos

R$ 20.000,000 (vinte mil reais)Aplicação Mínima Tributação Longo Prazo

R$ 5.000,000 (cinco mil reais)Movimentação Mínima Classificação ANBIMA Multimercado Livre

R$ 5.000,000 (cinco mil reais)Saldo Mínimo Código Anbima 456381

D+1 (Fechamento)Cotização Aplicação Custódia BNY Mellon Banco S.A.

D+29 (Fechamento)Cotização Resgate Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

D+1 (1 dia útil após a data de cotização)Liquidação Resgate Auditoria KPMG Auditores Independentes

5%Taxa de Saída
3 Gestão Canvas Capital S.A.

1,40%Taxa de Administração
4 CNPJ Fundo 28.866.524/0001-89

15% sobre o que exceder 100% do CDITaxa de Performance

1PL médio calculado como a média aritmética da soma do seu patrimônio líquido apurado nos últimos doze meses.
2PL estratégia: Referente ao PL total dos veículos de estratégia sistemática, incluindo fundos de previdência desta estratégia, geridos pela Canvas Capital.
3Cotização do Resgate: Com cobrança de taxa de saída, no mesmo dia útil da Data do Pedido de Resgate. Sem cobrança de taxa de saída: no 29º (vigésimo nono) dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não
seja dia útil.
4Taxa de administração máxima: 2,45%
Este documento foi produzido pela Canvas Capital S.A. (“Canvas”), na qualidade de gestora do Canvas Vector FICFIM (“Fundo”), sendo certo que as informações contidas neste documento possuem caráter exclusivamente informativo, não se caracterizando como oferta ou
solicitação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros, tampouco recomendação para compra e venda de cotas do Fundo, cujas características poderão não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada. A Canvas não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de tributos e taxa de saída, se
aplicável, no caso de resgate antecipado. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações
complementares, da lâmina de informações essenciais, do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Canvas não
se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Canvas não assume qualquer
compromisso de publicar atualizações ou revisões dessas previsões. Este documento não deverá, em qualquer hipótese, ser definido ou interpretado como sendo um relatório de análise nos termos do artigo 19 e seguintes da Instrução CVM n° 598, de 03 de maio de 2018, por
se tratar de natureza meramente informativa, constituindo tão somente a opinião da Canvas sobre os assuntos abordados pelo presente.
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219.
Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 – Caixa Postal 140,0 CEP 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ. Gestor: Canvas Capital S.A., (CNPJ: 15.377.863/0001-50), Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 15º andar, São Paulo/SP (11) 3185-9200 - www.canvascapital.com.br.
Para informações adicionais, consulte o site do Gestor ou entre em contato com a área de Relações com Investidores.

Canvas Capital
R. Professor Atilio Innocenti, 165 - 15º andar
São Paulo | SP | Brasil | 04538-000
Tel +55-11-3185-9200 | canvas.capital


