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OBJETIVO

 CONHEÇA O FUNDO

CNPJ: 41.594.807/0001-87

Administrador: BNY Mellon

Gestor: Man Group

Taxa de Administração: 0,65%

Cota de conversão do resgate: D+1

Liquidação Financeira: D+5

Investimento mínimo: R$ 500,00

O Man GLG High Yield Opportunities é um fundo Long Biased global de Crédito privado
High Yield da Man, a maior gestora europeia. O principal driver de desempenho para as
alocações do fundo é uma análise minuciosa dos emissores de crédito, a qual é mesclada
com temas mais abrangentes, determinando assim os investimentos gerais da carteira. O
gestor do fundo, Mike Scott, possui experiência de 15 anos no segmento, sendo
premiadíssimo e reconhecido como um dos melhores profissionais dentre seus pares.

ÍNDICE DE 
SHARPE

1,90

RETORNO 
ANUALIZADO
8,56% a.a. em 

dólar

Para saber mais detalhes sobre os nossos lançamentos e discutir a estratégia 
de alocação dos seus investimentos, fale com seu Gerente de Investimentos.

DISCLAIMER 

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“Banco BNP Paribas Brasil”), com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado no
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decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem, inclusive, ser modificadas sem comunicação. O Banco

BNP Paribas Brasil, na qualidade de Distribuidor de fundos de investimentos por conta e ordem administrados por outras instituições, possui acordo legal com os

Administradores dos fundos de investimento ora mencionados, para recebimento de parte da Taxa de Administração e/ou Taxa de Performance pela prestação

desses serviços. Tal prática não interfere na rentabilidade dos fundos de investimento ora mencionados e não gera custos adicionais ao investidor. Fundos de

investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de

créditos-FGC. A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e

regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O Banco BNP Paribas Brasil SA não se responsabiliza por qualquer prejuízo

causado pelo uso das informações aqui contidas. Este documento foi elaborado por Banco BNP Paribas Brasil S / A, Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1909 São

Paulo - SP, CEP 04543-906; Tel: +55 11 3841 3100 (www.bnpparibas.com.br). Todos os Direitos Reservados. Ouvidoria BNP Paribas Brasil - Contatos: 0800 - 771

- 5999, ouvidoria@br.bnpparibas.com

LANÇAMENTO

Man GLG High Yield
Opportunities USD 

Estamos iniciando a distribuição do Fundo
Man GLG High Yield Opportunities USD

Man Group

Maior gestora da Europa, maior Hedge Fund listado em bolsa

Man Group é uma empresa global de gestão de investimentos com foco em oferecer
sólido desempenho aos clientes por meio de uma série de programas especializados de
investimento ativo com as tecnologias mais recentes do setor. Atualmente, gerencia
cerca de USD 139,5 bilhões, com operações e serviços centralizados. Possui sede em
Londres e escritórios nas principais regiões do mundo, além de uma grande base de
clientes institucionais, inclusive fundos soberanos, endownments e fundos de pensão.
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