Comunicado – Maio 2020
________________________________________________________________________________
________
Caro Investidor,
Gostaríamos de informar que a Vintage Investimentos iniciou um processo de reestruturação do seu modelo de
gestão. A partir de 1º de julho de 2020, a área de gestão será dividida por estratégia. Em breve, duas novas estratégias
serão lançadas, Ações e Bonds.
Nesse novo formato a estratégia MACRO passa a ser gerida por Rodrigo Carvalho, e não mais por três gestores.
Guilherme Amaral passa a ser responsável pela área de Ações e Ricardo de Paulo pela estratégia de Bonds. O Processo
de Investimento da empresa continua inalterado, valorizando a sinergia entre as áreas.
Apresentamos abaixo nosso novo organograma:

Agradecemos mais uma vez a confiança depositada em nossa equipe, e nos colocamos à disposição para maiores
esclarecimentos.

Atenciosamente,
Vintage Investimentos

Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. A Vintage Investimentos Ltda. Não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse
material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma recomendação ou oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Fundos de investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos (FGC). Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Maiores detalhes podem ser obtidos na lâmina de informações essenciais produzida pelo
administrador dos fundos localizada no website http://www.intrag.com.br. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; 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 consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e Taxa de Saída. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

