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Politica de Investimento

O fundo tem uma gestão ativa e tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de
investimento de até 100% (cem por cento) de seu patrimônio ĺıquido em ativos digitais, valores mobiliários, e ativos financeiros de
diferentes naturezas e caracteŕısticas, selecionados por análise da equipe de gestão assistida por modelos proprietários.

Público Alvo

O fundo tem como público alvo exclusivamente in-
vestidores qualificados, pessoas f́ısicas ou juŕıdicas,
nos termos da regulamentação vigente.

Ativos Digitais

“Ativos Digitais” significa (i) os ativos utilizados
como mecanismo de incentivo de redes distribúıdas
baseadas na tecnologia blockchain e suas variações
(sejam eles denominados tokens, criptoativos, etc.);
e (ii) quaisquer outros ativos definidos como crip-
toativos, criptomoedas, Ativos Digitais e similares
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por
meio de seus Of́ıcios-Circulares e outras normas.

Caracteŕısticas Gerais

Data de Ińıcio 31/03/2020

Benchmark 100% CDI

Aplicação Inicial Mı́nima R$ 500.00

Movimentação Mı́nima R$ 500.00

Saldo Mı́nimo R$ 500.00

Cotização de Aplicação D+1 útil

Cotização de Resgate D+7 corridos

Pagamento de Resgate D+3 úteis

Taxa de Entrada Não há

Taxa de Sáıda Não há

Taxa de Administração 2.0%

Taxa de Performance 20%

Estat́ısticas em 30/12/2022

Cota 1.64827177

Rentabilidade 12 Meses -60.31%

Volatilidade diária 12 Meses 55.02%

PL R$ 7,568,794.84

PL Médio 12 Meses R$ 16,312,270.76

Meses Positivos 17

Meses Negativos 17

Maior Rentabilidade Mensal 42.28%

Menor Rentabilidade Mensal -22,61%

Drawdown Máximo -76.15%

Para dúvidas ou mais informações:

contato@qrasset.com.br

Informações do Fundo

Classificação ANBIMA Multimercado Investimento no Exterior

Administrador BNY Mellon

Gestor QR Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ 34.508.815/0001-06

Banco BNY Mellon (17)

Conta Bancária Agência: 001 Conta: 59013

Rentabilidade

Histograma de Retornos Diários e CVAR 97.5

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do
regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são ĺıquidas de impostos. Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito –
FGC. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua poĺıtica de investimento. Tais estratégias, da

forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejúızo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações
em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que
perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique
se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.
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