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FUNDO

VISÃO GERAL DO FUNDO

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
consectetur adipiscing elit. Morbi
quis cursus tellus, id lobortis arcu. 
Quisque finibus pellentesque
ipsum, sit amet maximus nisi finibus
pretium. Morbi accumsan, nisi eu 
consequat venenatis, lorem nulla
dapibus nisl, et venenatis ante odio
eget ipsum. Nunc vitae arcu
pellentesque, luctus lorem eget, 
congue risus. Nullam tristique risus
sem, et blandit quam ullamcorper
sollicitudin.

DESTAQUES

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

2



PERFIN APOLLO ENERGIA FIP-IE 4T19

Para informações sobre investimento, favor entrar em contato

comercial@perfin.com.br | 55 11 2526 2400 | Rua Amauri, 255 · 2º andar · Itaim Bibi · 01448-000 · São Paulo · SP

PORTFÓLIO

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO

Lconsectetur adipiscing elit. Morbi
quis cursus tellus, id lobortis arcu. 
Quisque finibus pellentesque
ipsum, sit amet maximus nisi finibus
pretium. Morbi accumsan, nisi eu 
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Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
consectetur adipiscing elit. Morbi
quis cursus tellus, id lobortis arcu. 
Quisque finibus pellentesque
ipsum, sit amet maximus nisi finibus
pretium. Morbi accumsan, nisi eu 
consequat venenatis, lorem nulla
dapibus nisl, et venenatis ante odio
eget ipsum. Nunc vitae arcu
pellentesque, luctus lorem eget, 
congue risus. Nullam tristique risus
sem, et blandit quam ullamcorper
sollicitudin.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio leo, suscipit sed porta ut, gravida non eros. Curabitur eu 
consectetur arcu. Duis vitae purus lacinia nisl pellentesque vestibulum. Pellentesque nisl dolor, mollis sit amet ligula ut, 
scelerisque blandit nibh. Quisque faucibus sollicitudin diam, at tincidunt lorem. Praesent quis nunc varius, vehicula lacus
in, tincidunt turpis. Proin fermentum vestibulum efficitur. Vestibulum sed mattis tortor. Integer in imperdiet lectus, et 
feugiat elit. Nunc imperdiet euismod massa, sed rutrum magna mattis nec. Sed quam nisl, aliquet in metus in, sagittis
bibendum ipsum.
Integer quis justo dictum, commodo odio eu, tincidunt metus. Ut molestie purus id molestie pharetra. Morbi in nisl
facilisis, sollicitudin justo ultrices, imperdiet orci. Donec ut diam at augue finibus vulputate vel quis sapien. Vestibulum
sollicitudin urna ut ipsum lacinia, et maximus est bibendum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla dictum ipsum posuere felis mattis pretium. Suspendisse luctus justo ex, in mollis dui finibus sed. Proin ultrices
rhoncus mollis.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio leo, suscipit sed porta ut, gravida non eros. Curabitur eu 
consectetur arcu. Duis vitae purus lacinia nisl pellentesque vestibulum. Pellentesque nisl dolor, mollis sit amet ligula ut, 
scelerisque blandit nibh. Quisque faucibus sollicitudin diam, at tincidunt lorem. Praesent quis nunc varius, vehicula lacus
in, tincidunt turpis. Proin fermentum vestibulum efficitur. Vestibulum sed mattis tortor. Integer in imperdiet lectus, et 
feugiat elit. Nunc imperdiet euismod massa, sed rutrum magna mattis nec. Sed quam nisl, aliquet in metus in, sagittis
bibendum ipsum.
Integer quis justo dictum, commodo odio eu, tincidunt metus. Ut molestie purus id molestie pharetra. Morbi in nisl
facilisis, sollicitudin justo ultrices, imperdiet orci. Donec ut diam at augue finibus vulputate vel quis sapien. Vestibulum
sollicitudin urna ut ipsum lacinia, et maximus est bibendum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla dictum ipsum posuere felis mattis pretium. Suspendisse luctus justo ex, in mollis dui finibus sed. Proin ultrices
rhoncus mollis.
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Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
consectetur adipiscing elit. Morbi
quis cursus tellus, id lobortis arcu. 
Quisque finibus pellentesque ipsum, 
sit amet maximus nisi finibus
pretium. Morbi accumsan, nisi eu 
consequat venenatis, lorem nulla
dapibus nisl, et venenatis ante odio
eget ipsum. Nunc vitae arcu
pellentesque, luctus lorem eget, 
congue risus. Nullam tristique risus
sem, et blandit quam ullamcorper
sollicitudin.
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COMENTÁRIOS DO GESTOR

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet consectetur adipiscing
elit. Morbi quis cursus tellus, id lobortis arcu. Quisque
finibus pellentesque ipsum, sit amet maximus nisi
finibus pretium. Morbi accumsan, nisi eu consequat
venenatis, lorem nulla dapibus nisl, et venenatis ante 
odio eget ipsum. Nunc vitae arcu pellentesque, luctus
lorem eget, congue risus.
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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este documento foi elaborado pela Perfin Administradora de Recursos Ltda e

é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados

em que o Fundo atua e, eqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e

os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos

fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Este é um relatório informativo apenas, não foi auditado e destina-se somente à pessoa a quem foi enviado. Este relatório deve ser associado apenas ao monitoramento

de seu investimento efetuado no Fundo e não constitui oferta para vender ou um convite para oferta de compra. Quaisquer projeções, avaliações de conjuntura ou estimativas de mercado indicadas neste relatório são baseadas em certas premissas, refletem as

visões da Perfin e não foram verificadas de forma independente e, portanto, não devem ser interpretadas como um indicativo dos eventos reais que ocorrerão. Outros eventos que não foram levados em consideração e/ou que não estão sob o controle da Perfin

podem ocorrer e exercer impacto significativo no desempenho dos investimentos do Fundo. Fundos de Investimento em Participações podem estar expostos aos riscos inerentes à concentração e possível iliquidez dos ativos que integrem a carteira resultante de

suas aplicações. Para os fins do Código ABVCAP/ANBIMA, o FUNDO é classificado como Fundo de Investimentos em Participações - Infraestrutura. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o

prévio e expresso consentimento da Perfin. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é

recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material. A taxa de gestão só será cobrada sobre

o capital integralizado durante o período de investimento e sobre o PL durante o período de desinvestimento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio leo, suscipit sed
porta ut, gravida non eros. Curabitur eu consectetur arcu. Duis vitae purus lacinia

nisl pellentesque vestibulum. Pellentesque nisl dolor, mollis sit amet ligula ut, 
scelerisque blandit nibh. 


