
Schroder Long&Short FIC busca gerar valores para os 
cotistas através da aquisição de cotas de fundos de 
investimento que assumam posições long (compradas) e 
short (vendidas) em ações, ADRs e seus direitos além de 
operações no mercado de futuros de índices de ações e 
derivativos de ações listadas em bolsa, buscando explorar 
principalmente as diferenças relativas de valor entre esses 
ativos determinadas através de análises fundamentalistas 
das empresas/setores, procurando minimizar a exposição de 
risco de mercado.
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Fundo 8-1,891,10 3,094

Aspectos Operacionais

Dados estatísticos - 12M

2018 12 m 24 m 36 m Desde o Início
Fundo
CDI 1,59 8,41 23,33 40,25 190,45
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Rentabilidade 

Em cumprimento ao disposto nas Diretrizes para Publicação e Divulgação de MAterial Técnico de Fundos de Investimentos da Anbima, é vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais de parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas

Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder”) e apresenta caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou 
as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores e não pode ser reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Schroder. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As informações e opiniões são baseadas na data de sua apresentação e 
não consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. A Schroder não garante, expressa ou tacitamente, exatidão, nem tampouco assertividade sobre os temas aqui abordados. As estratégias de investimento do Fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de 
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE 
DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate, 
adicionalmente: i) enquanto o Fundo mantiver uma carteira de longo prazo, superior a 365 dias, o IR incidirá em 22,5% em aplicações até 180 dias; 20% em aplicações de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações de 3 61 até 720 dias; ou 15% em aplicações acima de 720 dias; e ii) caso a carteira do Fundo seja de curto prazo, inferior a 365 dias, o IR incidirá em 22,5% em aplicações até 180 dias; ou 20% em aplicações acima de 180 dias. IOF 
regressivo, quando do resgate e cessão de cotas em prazo inferior a 30 dias contados das aplicações, conforme legislação. Administração e Custódia: Citibank DTVM S.A. Telefone (11) 5059-1659, dias úteis, das 9 às 18h. O distribuidor não tem qualquer participação na gestão, não se responsabilizando, direta ou indiretamente, pela gestão dos recursos dos fundos ou ainda pelo seu desempenho. CitiPhone Banking - Dúvidas, sugestões, 
reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) 4004 2484, outras localidades 0800 701 2484. Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente - Reclamações, Cancelamentos e Informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis das 
9h às 18h. Fale Conosco: www.citibank.com.br / www.citigold.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A lâmina e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em www.citigold.com.br. Em cumprimento ao disposto nas diretrizes para Publicação e Divulgação de Material Técnico de Fundos da Anbima, é vedada a divulgação de rentabilidade em 
termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis for negativa. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Fonte: Morningstar Direct
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