
 Fundo Dia Cota PL (R$)

Kinea Chronos FIM 12/ago/22 2,07257800 3.242.321.560

Kinea Atlas FIM 12/ago/22 1,84016330 1.194.206.343

Kinea Atlas II FIM 12/ago/22 1,83959910 1.977.762.359

Kinea Apolo FICFIM 12/ago/22 1,15316120 879.508.977

 Fundo Dia Cota PL (R$)

Kinea Prev Apolo XP  Multimercado FIC FIM 12/ago/22 11,87239740 120.434.714

Kinea Prev Apolo Itaú FICFIM 12/ago/22 11,50300480 3.988.367.694

Kinea Prev Renda Fixa Ativo FICFI 12/ago/22 14,05179850 3.006.199.503

Kinea Prev Multimercado FIM 12/ago/22 19,80016250 1.498.861.251

Kinea Prev XTR Multimercado FICFI 12/ago/22 15,05189150 405.263.984

Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa FI 12/ago/22 12,70433920 3.336.387.592

Kinea Prev II XTR FICFI Multimercado 12/ago/22 11,99580050 221.579.698

Kinea Prev XTR II Planos Icatu FICFIM 12/ago/22 11,87339670 30.923.878

Kinea Prev II XTR XP FICFIM 12/ago/22 11,92072020 180.210.950

Kinea Prev Ações FICFI 12/ago/22 11,25892980 418.064.909

Kinea Prev Ações XP FICFI 12/ago/22 11,47877050 16.627.915

 Fundo Dia Cota PL (R$)

Kinea Gama FICFIA 12/ago/22 1,23658760 381.646.313

Kinea Ações Institucional II FICFIA 12/ago/22 1,00765680 140.007.113

 Fundo Dia Cota PL (R$)

Kinea Renda Fixa Absoluto FI LP 12/ago/22 1,30016430 3.837.471.268

Kinea Oportunidade Fundo Incentivado em Inv. 

em Deb. de Infraestrutura RF CP
12/ago/22 1,27117780 107.991.162

 Fundo Dia Cota PL (R$)

Kinea IPCA Absoluto FICFIM 12/ago/22 #N/A #N/A

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de 

fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações 

complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento 

tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment 

Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas 

sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea 

podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma 

que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do 

fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de 

investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em 

Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a 

carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do 

cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em 

que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do 

responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser 

realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma 

hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos 

fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro 

ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de 

fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais 

informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não 

pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras 

informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: contato@kinea.com.br.
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