
 

 

Aplicação Inicial: 
Movimentação Mínima:
Saldo Mínimo:
Conversão para Aplicação: 
Conversão para Resgate: 

Pagamento de Resgate:

Benchmark:

Taxa de Entrada: 
Taxa de Saída:

*Início do Fundo: 20/06/2013

**Acumulado até 30/08/2019

Horário limite para movimentação:
Início do Fundo:
Classificação ANBIMA²

¹ Dias úteis

44                        

31                        

59%

41%

48%

52%

23,68%

-8,09%

16,70%

*Última atualização em 30/08/2019

Informações Gerais

R$ 50.000,00
R$ 50.000,00

Rentabilidade Histórica

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IBrX (anual)
 2013* 11,27% 8,78% +2,49

1,5% a.a.

+3,17

D + 0

Não há
2014 0,39% -2,78%

Banco: Banco Itaú S.A.
2017 39,39% 27,55% +11,85

15,42% -1,87

Lacan FIA

Agosto 2019

Rentabilidade Acumulada 
Política de Investimento - O fundo consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros que 

tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no 

mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, buscando 

rentabilidade superior à do índice IBrX.

Público Alvo - O fundo receberá recursos exclusivamente de investidores qualificados.

Objetivo do Fundo - O fundo busca proporcionar a valorização de suas cotas com o objetivo de 

permitir uma exposição balanceada da sua carteira aos mercados de renda fixa, câmbio e renda 

variável.

42,06% 36,70%

D + 5¹
D + 6¹

Ano Fundo IBrX (+/-) IBrXIBrX

Taxa de Administração: 

Não há
2015 -12,98% -12,41% -0,57
2016 +5,36

R$ 50.000,00

“As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores IBOVESPA e DOLAR são uma mera referência econômica, e não o parâmetro objetivo do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.  O  Lacan Equilíbrio FIM utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. 

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo”.

1 2 3

Para mais informações acesse : www.lacaninvestimentos.com.br
Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 cj. 82  Tel. 55 (11) 3372-1234 Administrador:

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores imobiliários lTDA

 (CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo – SP

CEP: 04344-902

Telefone: (11) 5029-1714 Fax: (11) 5029-1394

www.intrag.com.br

ADMINISTRADOR CUSTODIANTE AUDITOR DO FUNDO AUDITOR DA GESTORA

Contato de distribuidores

Cota de fechamento mês

² Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulário de 

informações complementares 

11.498.126,42R$               

12.819.157,08R$               

Estatísticas

Número de meses positivos

5

Menos Risco Mais Risco

As informações contidas neste material estão disponíveis na Lâmina de Informações Essenciais (anexa) disponíveis no site da CVM http://sistemas.cvm.gov.br/, e no Regulamento do Fundo, disponíveis em nosso site www.lacaninvestimentos.com.br 

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

Conta CETIP: 1622.3.00.8

14:30 horas
20/06/2013

4

Dados para aplicação: 

Ações índice ativo

Conta: 0008917-6
CNPJ: 16.816.165/0001-76

Risco

2018 12,86%
Agência: 8541 2019** 18,01% 16,75% +1,98

Número de meses negativos
% de meses positivos

% de meses negativos
% de meses acima do IBrX

Rentabilidade Acumulada 12 meses

Este material contém um resumo das informações essenciais sobre o LACAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES administrado por INTRAG DVTM Ltda. e gerido por LACAN INVEST E PARTIC LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponiveis no 

www.lacaninvestimentos.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

% de meses abaixo do IBrX

Maior retorno mensal
Menor retorno mensal

Voltatilidade anualizada 12 meses

PL médio em 12 meses

PL de fechamento mês
2,5638314

Rentabilidade 12 meses 31,65%

Intrag DVTM ltda. (CNPJ 62.418.140/0001-31) Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. www.intrag.com.br

Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – (CNPJ: 13.293.225/0001-25). R. Marquês de São Vicente, 99 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-041

Lacan Agente Autônomo de Investimentos LTDA (CNPJ: 08.462.304/0001-82). Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, CJ. 82, 8º andar. São Paulo, SP, CEP: 05426-100. Telefone: (11) 3372-1234 ou guilherme.monteiro@grupolacan.com.br / www.lacaninvestimentos.com.br  

ago/19

0,09%

-0,16%

0,25

jun/19

2,81%

4,10%

-1,29

mai/19

0,95%

1,14%

-0,19(+/-) IBrX

Fundo

IBrX

Desde o 

Iníc io 

156,38%

117,64%

+38,74

12 M

31,65%

34,86%

-3,21-3,27

dez/18

1,09%

-1,29%

+2,38

nov/18

2,40%

2,66%

-0,26

set/18

-0,04%

3,23%

out/18

7,80%

10,42%

mar/19

-2,21%

-0,11%

-2,10-2,62

fev/19

-2,39%

-1,76%

-0,62

jan/19

12,69%

10,71%

+1,98

jul/19

4,98%

1,17%

-3,81

abr/19

0,60%

1,06%

-0,45

156,38% 

117,63% 


