PRISMA FIA EM RANKING DA REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2013

O Prisma FIA foi classificado pela segunda vez consecutiva como Excelente no ranking “Os Melhores Fundos para
Institucionais” publicado pela revista Investidor Institucional de Outubro/2013.
Elaborado pela Luz Engenharia Financeira, o ranking trouxe o Prisma FIA entre os 69 fundos classificados como Excelente,
de um total de 210 fundos na categoria de Renda Variável analisados até Junho/2013.

“Os fundos de investimentos foram separados pela classificação
Anbima e analisados a partir da metodologia ADC (Árvore de Decisões
Consistentes), de propriedade da Luz Engenharia Financeira. Esta
metodologia baseia-se na relação risco versus retorno, mostrando a
eficiência dos gestores frente a seus benchmarks.
A análise classifica os fundos da seguinte forma: Fundos com excelente
relação risco vs. retorno (Excelentes – cor verde); Fundos com relação
risco vs. retorno mediana (Adequados – cor amarela); Fundos com
relação risco vs. retorno ruim (Abaixo do Padrão – cor vermelha).”
Fonte: Revista Investidor Institucional 253 - Outubro/2013, pág. 20.

Para mais informações acesse http://www.investidorinstitucional.com.br/rankings/rankings/melhores-fundos.html

Cordialmente,
PrismaInvest Gestão de Recursos
RJ: João da Costa Marques (jcostamarques@prismainvest.com.br)
Telefone: (21) 4106-4411
Caio Ramalho (caio@prismainvest.com.br)
Telefone: (21) 4141-2988
SP: Wilson de Sousa Cardoso (wilson@prismainvest.com.br)
Telefone: (11) 4119-7700
Av. Presidente Vargas 583, sala 1701
Centro – 20071-003
Rio de Janeiro – RJ
Website: www.prismainvest.com.br

A PrismaInvest não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da
performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de no mínimo 12 (doze) meses.
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