DYNAMO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017

FATO RELEVANTE
*** COMUNICADO

DE FECHAMENTO ***

DYNAMO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES –
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ: 15.116.638/0001-60
Prezados(as) Srs(as),
Gostaríamos de informar que o Dynamo Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento
em Ações – Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 15.116.638/0001-60 (“Fundo”), estará fechado para
novas aplicações a partir de 31/01/2018.
O presente comunicado aplica-se indistintamente a novos investidores e a cotistas atuais, sem qualquer
alteração do Regulamento do Fundo, que está disponível na sede e no site da Administradora e no site da
CVM.
O total de ativos na nossa estratégia global, composta por fundos locais (registrados com base na IN CVM nº
555) e fundos offshore, atingiu, há alguns meses, o valor equivalente a US$ 2 bilhões. Após um período
gerindo a estratégia com esse volume de ativos, concluímos que esse tamanho é o ideal. Temos escala
suficiente para gerir um negócio saudável sem comprometer nossa agilidade para investir em companhias
de menor porte e liquidez.
É possível que esse limite possa comprometer nossa capacidade de sermos acionistas relevantes em
companhias maiores, o que poderia, por sua vez, limitar nosso acesso a essas companhias. No entanto, isso
não tem se mostrado um problema até agora, e temos confiança de que esta é a decisão que otimiza o
potencial de retorno de médio e longo prazo do Fundo. Se esta situação se alterar no futuro, poderemos
reavaliar a nossa decisão.
De forma a dar aos investidores a oportunidade de adequar o tamanho de suas alocações antes do
fechamento do Fundo, novos investimentos serão aceitos em nossa estratégia global até o dia 30/01/2018
observado o limite equivalente a US$ 100 milhões, convertidos para a moeda corrente nacional.
Se o montante acima for atingido durante o dia 30/01/2018, serão aceitas aplicações adicionais até o
fechamento do horário de movimentações.
Por favor, não hesitem em entrar contato, caso haja

quaisquer dúvidas, através do telefone

+55 (21) 2512-9394.
Cordialmente,
Dynamo Administração de Recursos Ltda
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