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REGULAMENTO DO TATICA RESEARCH FUNDO DE:NVEST:MENTO
MULTIMERCADO

CNPJ N9 25.246.206ノ 0001…27

Capitu:ol― Ca「acteristicas do FUNDO

Artigo l

O TATICA RESEARCH FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO′ doravante designado FUNDO′ constituido

sob a forma de condominio aberto e com prazo indeterminado de durac5o,6 uma comunhう o de recursos

destinados a ap:ica95。 em ttulos e valores mobi‖ うrios,bem como em quaisquer outros ativos dispon"eis no

mercado lnanceiro e de capitais′  observadas as ‖mitac6es de sua poltica de investimento e da

regulamentacao em vigOr,inclusive as instruc5es n0 450/2007,456/2007′ 465/2008′ 512/2011′ 555/2014e
564/2015

Pa“grafo 6●た。

O FUNDO tem como p6b‖ co alvo os investidores em geral que buscam obter retorno ajustado ao risco′ no
m6dio e longo pra20,COnsistentes em rela9う oさ variacao do cDI′ atravё s de uma carteira diversincada de

ativos,aceitando uma volatilidade compativel com o retorno

Caoた u:ol:‐ Administrador e Outros Prestadores de Servた os

ArtiEo 2

A administracao do FUNDO ё exercida pela CM cAPITAL MARKETS DiSTRIBU:DORA DE TITULOS E VALORES

MOB:L:AR10S LTDA.′ com sede na Cidade e Estado de S5o Paulo′ na Rua Comes de Carvalho′ n91195,49
andar,inscrita no CNPJ sob o n9 02 671 743/0001-19,devidamente autorizadaら prestacう o dos servicos de

administrac5o de carteira de tftulos e valores mobindrios atravё s do Ato Declarat6riO n9 13 690′ expedido
em 04 dejunho de 2014,doravante designada como ADMINISTRADOR

Artigo 3

A gestう o da carteira do FUNDO competeさ TムTiCA ASSET MANAGEMENT ADM:NiSTRADORA DE RECURSOS
LTDA′ com sede na rua Campos 3icudo,98,conJunto 101,inscrita no CNPJ sob o n9 02 228 585/0001-27,

devidamente autorizada a prestacaO dOs servicos de administracうo de carteira de trtulos e valores mob‖ iう rios

atrav6s do Ato Declarat6no n9 4633′ expedido pela CVM em 29/12/1997′ doravante designada como

GESTOR

Par6grafo unicO

Sem prejuf20 daS demais obriga,5es previstas na legisla,5o em vigor e no presente Regulamento′ cabe ao

GESTOR reali2ar a gestう o pronssional dos titulos e valores mobiliiriosintegrantes da carteira do FUNDO,com

poderes para negociaら em nOme do FUNDO, os referidos titulos e valores mobili6rios, observando as
lirnitac5es impostas pelo presente regulamento′ pelo ADMINISTRADOR e pela regulamentacう o em vigOr

ArtiEo 4

0s servicos de controladoria de ativo(contrOle e processamento dos ttulos e valores mobili6rios)e de

passivo,cust6dia′ tesouraria e colocacう o dascotass5o prestadosao FUNDO pelo BANCO BM&F80VESPA DE
SERV:cOS DE LiQU:DAcAO E CUST6DIA S.A.,com sede na Cidade de S5o Paulo′ Estado de S5o Paulo′ na Rua

Libero Badar6,471,49 andar′ Centro′ inscrito no CNPJsob o n9 00 997 185/0001‐50,devidamente autorizado

M CRO「 ILM L
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さpresta95o dos servicoS de cust6dia de valores rnob‖ iariOs atrav6s do Ato Declarat6rio n9 8 118′ expedido

peia CVM em ll deianeirO de 2005,doravante designado como CusToD:ANTE

Par6grafo unic。

Os ativos inanceirosintegrantes da carteira do FUND(),nos termos da legisla95o aplic6vei′ exceto pelas cotas

de fundos de investimento′ serうo devidamente custodiados,registrados em contas de dep6sito espec`icas′

abertas diretamente em nome do FUNDO,em sistemas de reg:stro e de liquidacう o financeira de ativos

autorizados

Artig。 5

0s sen′ icos de distribuicao,agenciamento e coloca,5o de cotas do FUNDO ser5o prestados pelo pr6prio

ADMINISTRADOR e/ou pOr institui95es e/ou agentes devidamente habilitados′ sendo que a reia,5o com a

qualinca9う 。cOmpieta destes prestadores de servicos encontra‐ se dispon"elna sede e/ou dependOncias do

ADMINISTRADOR e do GESTOR

Artigo 6

0s servicos de audに ona s50 prestados ao FUNDO por empresa de audた o■a devidamente registrada junto a

CVM para este fim,conforme constante do Formuldrio de lnforma95es Complementares

Artig。 7

0 FUNDO′  representado pelo ADMINISTRADOR, poder6 contratar outros prestadores de servicos de
administra95o,que serao sempre remunerados pela taxa de administra,う o,com excec5o doS Servicos de

cust6dia e auditoria′ os quais constituem encargos do FUNDO′ nostermos da regulamenta,5o vigente

Arti費o8
os servicos de administra95o s5o prestados ao FUNDO em regime de melhores esfor,os′ e como obrigacao

de meio′ pelo que o ADMINISTRADOR e o GESTOR n5o garantem qualquern"elde resultado ou desempenho

dos investimentos dos cotistas no FUNDO Como prestadores de servi,os de administracaO ao FUNDO′ o

ADMINISTRADOR e o GESTOR n5o serう o,sob qualquerforma,respons6veis por qualquer erro de lulgamentO

ou por qualquer perda sofrida pelo FUNDO,com excecao das hip6teses de comprovada culpa′ dolo ou m6-

f6do GESTOR ou do ADMINISTRADOR

PariRrafo P‖ meiro

O ADMINISTRADOR e cada prestador de servi,o contratado respondem perante a CVM′ na esfera de suas

respectivas competencias,por seus pr6prios atos e omiss5es contrdriosさ lei,ao Regulamento do FUNDO e

as disposi95es regulamentares ap‖ c6veis

Par6grafo SeRundo

As aplicac5es rea‖ zadas no FUNDO n5o contam com garantia do ADM:NISTRADOR′ do GESTOR′ de qualquer

mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Cr`ditos― FGC

Canitu:ol‖ ―Politica de investimento

Artigo 9

A polftica de investimento do FUNDO`baseada numa administra95o ativa na alocac5o de seus recursos′

buscando oferecer aos seus cotistas o melhor retorno poss"el dentro daslimita95es da presente poltica de

investimento e da legislac5o em vigo「 ′atravOs da selec5o de um portf6‖ o de longo prazo de a95es brasileira

com potencialde crescirnento acima do mercado bem como,de empresas subavaliadas′ devido a momentos

especiflcos de mercado o Fundo poderd eventualmente,usar estrat`gias de venda de a90es a descoberto,

CM Capital Markets DWM Ltda. Telefone: 55 11 3842 I\22 Fax:3C/4 3547
Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4e a ndar - Vila Olimpia - S5o Paulo - SP - Brasil
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op95es′ travas de opc6es,lnanciamento′ mercado a termo′ futuros em geral′ inc:usive rndice Bovespa Futuro

e operac6es de Balcう o,estando neste`ltimo caso devidamente registrado na CETIP

par`grafo Unico

O Anexo A do presente Regulamento sintetiza as principais disposi95es da composicao da carteira e da

polた ica de investimento do FUNDO′ benn como seus respectivos iimites,quando ap‖ c」veis

Artigo 10

0 FUNDO se classinca cOmo unn fundo multimercado e ap‖ car6 os recursos integrantes de sua carteira nos

seguintes ativos inanceiros:

|

a  a95es admitidas a negOciac5o em bolsa de valores ou entidade do mercado de balc5o

organizado;

b6nus de subscrigao, recibos de subscrigeo e certificados de dep6sito de a96es admitidas a
negociagao nas entidades referidas no inciso I deste Artigo;
cotas de fundos de ag6es e cotas dos fundos de indice de ag6es negociadas nas entidades
referidas no inciso I deste Artigo; e
Brazilian Depositary Receipts classificados como nivel I e Ill, de acordo com o an.3o, $1", incisos II
e III da Instrugdo CVM n" 332, de 04 de abril de 2000.

b

C

d

ll

llI

IV

titulos da divida p0blica;

contratos derivativos;
desde que a emissSo ou negociagSo tenha sido objeto de registro ou de autorizagSo pela CVM, ag6es,
deb6ntures, b6nus de subscrigSo, seus cupons, direitos, recibos de subscrigSo e certificados de
desdobramento, certificados de dep6sito de valores mobilidrios, c6dulas de debentures, cotas de
fundos de investimento abertos ou fechados (no caso dos fechados as cotas desses rlltimos devem
estar admitidas a negociagSo em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em
sistema de re8istro, de cust6dia ou de liquldagSo financeira), notas promiss6rias, e quaisquer outros
valores mobilidrios;
titulos ou contratos de investimento coletivo, reBistrados na CVM e ofertados publicamente, que
gerem direito de participagSo, de parceria ou de remuneragSo, inclusive resultante de prestagSo de
serviCos, cujos rendimentos advem do esforgo do empreendedor ou de terceiros;
certificados ou recibos de dep6sitos emitidos no exterior com lastro em valores mobilidrios de
emissSo de companhia aberta brasileira;
quaisquer titulos, contratos e modalidades operacionais de obrigaCeo ou coobrigagSo de instituieeo
financeira;
warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias ou servigos para entrega
ou prestaCSo futura, titulos ou certificados representativos desses contratos.

V

VI

V‖

VⅢ

Parigrafo P‖ meiro

O FUNDO buscar`aplicar′ a todo tempo,no minimo 67%(sesSenta e sete por cento)de Seu patnmOnio

liquido nos ativos inanceiros:istados no item l′ para Os quais o FUND()n5o precisar6 observar os limites de

concentracう o por emissor′ conforme facuitado pelo artig。 117,pardgrafo segundo,dalnstruc5o CVM N。 555
de 2014

Parigrafo Se2undo

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefone:55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho′ 1195-4Q andar― Vila Olimpia― S5o Paulo一 SP― Bras‖
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Nas operag6es compromissadas realizadas pelo FUNDO serao observados os limites estabelecidos neste

Regulamento, exceto as operag6es compromissadas abaixo que n5o se submeterSo aos limites de

concentragao por emissor:

||

1 lastreadas em titulos priblicos federais;

de compra, pelo FUNDO, com compromisso de revenda, desde que contem com garantia de
liquidagSo por cimaras ou prestadoras de servigos de compensagSo e de liquidag5o autorizados a

funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; e

1‖    de vendas a termo′ referidas na regulamentac5o em vigor

Pa“grafo Terceiro

Aplicam se aos ajvos inanceros ObJeto das operac5es compromも sadas em que o FUNDO assuma o
compromisso de recompra oslimites de concentrac5o por moda‖ dade de ativos inanceiros

Parigrafo Quarto

O FUNDO obedecerd aos limites de concentrac5o por emissor e por rnOda‖ dade de ativos financeiros com

base no patrimOnio lfquido do FUNDO do dia it‖ imediatamente anterior,constantes do Anexo A

Artigo ll

O FUNDO pode realizar opera,5es na contraparte da tesouraria do ADMINISTRADOR, GESTOR ou de

empresas a elesligadas

Artig。 12

1    0 FUNDO nう o pode deter maζ  de 20%(vinte por cento)de seu patnmOniO lfquido em ativos

nnanceiros de emissう o do ADMINISTRADOR′ do G[STOR ou de empresas a elesligadas,vedada

a aquisi95o de ac5es de emissaO dO ADM'N:STRADOR

ll. O percentual mSximo de aplicagSo em cotas de fundos de investimento administrados e/ou
Beridos pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou empresas a eles ligadas ser6 de 33% (trinta e tras
por cento).

Artiso 13

Para efeito de cdlculo dos limites estabelecidos no presente Regulamento, considerar-se-d(eo):
. emissor a pessoa fisica ou juridica, o fundo de investimento e o patrim6nio separado na forma da lei,

obrigados ou coobrigados pela liquidagSo do ativo financeiro;
. como de um mesmo emissor os ativos financeiros de responsabilidade de emissores integrantes de

um mesmo grupo econ6mico, assim entendido o composto pelo emissor e por seus controladores,
controlados, coligados ou com ele submetidos a controle comum;

. controlador o titular de direitos que assegurem a preponderincia nas deliberagSes e o poder de

eleger a maioria dos administradores, direta ou indiretamente;
. coligadas duas pessoas juridicas quando uma for titular de 10% (dez por cento) ou mais do capital

social ou do patrimdnio da outra, sem ser sua controladora; e
o submetidas a controle comum duas pessoas juridicas que tenham o mesmo controlador, direto ou

indireto, salvo quando se tratar de companhias abertas com agdes negociadas em bolsa de valores
em segmento de listagem que exija no minimo 25% (vinte e cinco por cento) de agSes em circulagSo
no mercado.

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefone:55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho,1195-40 andar― Vila Olimpia― Sう o Paulo一 SP― Bras‖
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Parうgrafo unic。

Os lirnites de concentra95o por emissor e por modalidade de ativos inanceiros ser5o reduzidos

proporcionalmente ao percentual de aplica95es do FUNDO em cotas de outros fundos de investimento

Artig。 14

0 FUNDO pOD[RA APLICAR ATE 20% (VINTE POR CENTO)DO SEU PATR MON10 LiQUIDO EM ATIVOS
FINANCEIROS NEGOC:ADOS NO EXTER:OR′ D[SDE QUE POR ME10 DE INVESTIMENTO DIRETO EM BDRS
CLASSIFICADOSCOMONIVEL10UEM COTASDEFUNDOSDEINVESTIMENTODACLASSE″ AcOES― BDR NIVEL

r', os QuAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAcÅ O VIGENTE′ EQUIPARAM‐ 5E AOS ATIVOS FINANC[IROS
NEGOCIADOS NO E漸ER10R,BEM COMO POR ME10 D[FUNDOS DE INVESTIMENTO CONSTITUrDOS NO
BRASIL′ OBEDECIDOS OS CRITER10S DA LEGiSLAcAO E AS REGRAS DE CONCENTRAcAo PoR EMISSOR E POR
MODALIDADES DE ATIVOS FINANCEIROS ESTABELECIDAS NESTE REGULAMENTO

ArtiEo■ 5

0 FUNDO NAO PODERA ADQUIRIR ATIVOS DE CREDITO PRiVADO

Arti口o16
E admitido ao FUNDO rea‖ zar operac5es de dσ y trσ de,assirn consideradas aquelasiniciadas e encerradas em

um mesmo dia,com o mesmo ativo inanceiro′ em que a quantidade negociada tenha sido liquidada′ total

ou parcialrnente

Artig。 17

A aquisic5o de cotas de fundos classincados cOm。 ″
Divida Externa″ e de cotas de fundos de investimento

sediados no exterior pelo FUNDO nao est6 suleita a incidencia de‖ mites de concentrac5o por emissor

Artig。 18

0s‖ mites de concentra,5o pOr emissor estabelecidos neste Regulamento ser5o observados:

l  em rela95o aos emissores dos ativos inanceiros obietO:

a  quando alienados pelo FUNDO com compromisso de recompra;e

b cuJa aquisi95o tenha sido contratada com base em operac5es a termo a que se refere a

regulamenta95o em vigor

‖  em relac5oう contraparte do FUNDO′ nas operac5es sem garantia de liquida,5o por camaras ou

prestadores de servicos de compensac5o e de liquida95o autorizados a funcionar pelo Banco Central

do Brasil ou pela CVM

I‖  lastreadas em tftulos p`blicos federais,

IV de compra′  pelo FUNDO′  com compronnisso de revenda′  desde que contem com garantia de
liquidac5o por camaras ou prestadoras de servicos de COmpensac5o e de liquida,う o autorizados a

funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM;e

V  de vendas a termO′ referidas na regulamentac5o em vigor

Artig。 19

0 FUNDO pOde realizar operac5es de emprёstimos de ag6es e/ou tた ulos p`blicos nas posic5es doadora

lim■adas ao total do respect市 o at市o na carteira e tomadora atё  02{duas)Ve2eS O Seu patttm6nio liquido

Pa“grafo P“ meiro

O FUN00 pode realizar opera95es nos mercados de derivativos e liquidacう 。futura com limite de exposic5o

de at6 02{duas)VezeS O Seu patrimOnlo lfquido

6

Par6grafo Segundo

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefonei 55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho′ 1195-40 andar― Vila 01lmpia― Sう o Paulo― SP― Brasil
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As operagSes com contratos de derivativos referenciados nos ativos financeiros listados no inciso I do Artigo
102 da lnstrugeo CVM ne 555 incluem-se no c6mputo dos limites estabelecidos para seus atlvos financeiros
subjacentes, observado o disposto no S 5e do Artigo 102 da mesma lnstrugeo.

Pardsrafo Terceiro
Nos casos de que trata o pardgrafo anterior, o valor das posig6es do FUNDO em contratos de derivativos serd
considerado no cdlculo dos limites de concentragSo por emissor, cumulativamente, em relagSo:

l. ao emissor do ativo financeiro subjacente; e

ll. e contra parte quando se tratar de derivativos sem garantia de liquidageo por c6ma ras ou prestadores
de servigos de compensag6o e de liquidagSo autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou
pela CVM.

Artigo 20

0s cotistas respondem por eventual patrimOniO 1lquido negativo do FUNDO′ obrigando‐ se,caso necess6rio′

pOr cOnsequentes aportes adicionais de recursos

Parうgrafo Prmeiro

Em funcao das apliCa95es do FUNDO′ eventuais altera95es nas taxas de juros,cambiO Ou bolsa de valores

podem Ocasionar valorizac6es ou desvalorizac5es de suas cotas,n5o obstante os demais fatores de risco

elencados no presente Reguiamento e na legisla95o em VigOr que pOdem′ igualmente,impactar o valor das

cotas do FUNDO

Capたub Ⅳ ―Taxa de Admhttrac5o e Despesas do Fundo

Arti質o21
Como remuneracう o dos servicoS de administrac5o,gestao da carteira′ controladoria de ativo e passivo e

distribui9う o, agenciamento e colocacう o de cotas, `devido pelo FUNDO aos prestadores de servi,os de

administrac5o o montante equivalente a 2,00%aa(doiS por cento ao ano)SObre o valor do patnm6nio

liquido do FUNDO

Parigrafo P‖ meiro

A remuneracうo prevもta neste tem deve ser proviJonada dianamente{em base de 252 dias porano)sobre

o valor do patrimOnio lfquido do FUNDO e paga mensalmente,por periodo vencido′ at6 o 59{quint。 )dia 6t‖

dO mes subsequente

Parigrafo Segundo

Tendo em vista que o FUND()admite a aplicac5。 em cotas de fundos de investimento′ nca institurda a taxa

de administrac5o m6xima de 3′ 00%aa(tres por cento ao ano)SObre o valor do patnm6nio l● uidO dO

FUNDO A taxa de administrac5o m6xima corresponde ao percentual m6ximo que a politica do FUNDO

admite despender em ra25o das taxas de administracう o dos fundos de investimento investidos

Artioo 22
Pela prestac5o doS Servi9os de Cust6dia,sera devida ao CUSTOD:ANTE a remunera"o maxima de l,50%
aa (um inteiro e cinquenta cent6sirnos po「 cento ao ano)

Artiq。 23
Adicionalmente a taxa de administrac5o, o FUNDO, com base em seu resultado′  remunera o GESTOR
mediante o pagamento do equivalente a 20,0%(Vinte por cento)da Va:orizac5o da cota do FUNDO que,em

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefone:55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho,1195-49 andar― Vila Olimpla― Sac Paul。 一sP― Brasil
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cada semestre civil, exceder o IPCA (lndice de Pregos ao Consumidor Amplo), calculado mensalmente pelo
IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) mais 6% (seis por cento) ao ano.

Pattgrafo P‖ meiro

A taxa de performance 6 apurada e provisionada por dia ttt‖ ′at`o`ltirno dia `t‖ de cada semestre′ jd

dedu2idaStodas as demais despesas do FUNDO′ inclusive a taxa de administracaO prevista no itenl anterior,

sendo paga at`。 59(quint。 )dia 6■ ldo mes subsequente ao encerramento do semestre

parうgrafo Segundo

Para fins de c61culo da taxa de performance,serd considerado como o primeiro semestre′ o encerramento

dos p百 meiros 06(sels)meseS de existOncia do Fundo,concluindo no 6Limo dia`■ l do sexto mes,e os

semestres subsequentes,sempre com a encerramento de 06{seis)meseS de vigencia do Fundo Portanto,

sendo realizadas nos periodos de fevereiro e agosto de cada ano

Par`grafo Terceiro

A taxa de performance d calculada com base no resultado de cada aplicac5o efetuada por cada cotista

(metOdO dO passivo)

parigrafo Quarto

Nう o hd incidencia de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO forinferior ao seu valor po「

。caJao dO`himo pagamento efetuado(watermα滅)

Artig。 24

0s pagamentos das remunerac5es aos
diretamente pelo FUNDO a cada quaL nas

administra9う o,xada neste item

par62rafo unた。
Os fundos investidos podem cobrar taxa

respectivos regulamentos

prestadores de servigos de administragSo sereo efetuados
formas e prazos entre eles ajustados, at6 o limite da taxa de

de performance, ingresso e/ou safda de acordo com os seus

Artiqo 25
Nao serSo cobradas taxas de ingresso e safda no FUNDO.

Artiqo 26
Sem prejuizo dos demais custos elencados no presente Capitulo, constituem encargos debitados do
FUNDO as seBUintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:

l. taxas, impostos ou contribuig6es federais, estaduais, municipais ou autdrquicas, que recaiam ou
venham a recalr sobre os bens, direitos e obrigag6es do FUNDO;

ll. despesas com o registro de documentos em cart6rio, impressSo, expedigSo e publicagSo
relat6rios previstos na regulamentageo vigente;

despesas com correspondEncia de interesse do FUNDO, inclusive comunicagdes aos cotistas;

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefone:55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho,1195-40 andar― Vila 0 1mpia― S5o Paulo― SP― Brasil
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honordrios e despesas do auditor independente;

emolumentos e comiss6es pagas por operaC6es do FUNDO;

:L轟

honordrios de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razao de defesa
dos interesses do FUNDO, em juizo ou fora dele, inclusive o valor da condenag6o imputada ao

FUNDO, se for o caso;

parcela de prejuizos neo coberta por ap6lices de seguro e n5o decorrente diretamente de culpa
ou dolo dos prestadores dos servigos de administragSo no exercicio de suas respectivas fung6es;

despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercicio de dlreito de voto do FUNDO pelo

ADMINISTRADOR ou por seus representantes legalmente constituidos, em assembleias gerais

das companhias nas quais o FUNDO detenha participagSo;

despesas com cust6dia e liquidaceo de operag6es com titulos e valores mobilidrios e demais
ativos financeiros;

V‖

VⅢ

X    despesas com fechamento de cambio′ vinculadasさ s suas opera95es ou com certificados ou

recibos de dep6sito de valores mobili6rios

Parigrafo 6nicO

QuaiSquer despesas n5o previstas como encargos do FUNDO correrうo porconta do ADMINISTRADOR

Canitulo V

Emiss5o e Resgate de Cotas

ArtiRo 27

A aplicacao e O resgate de cotas do FUNDO sう o efetuados atrav6s de dё bito e crOdito em conta corrente′ por

documento de ordem de cに dlo(DOC)ou Transferenda Eletめ nica D`pOn付el(TED)ou atrav6s da C日 IP

Pa“Erafo Pnmeiro

Nas hip6teses em que ap:ic6vel,somente ser5o consideradas as aplicac5es como efetivadas′ ap6s a efetiva

disponib‖ idade dos recursos na conta corrente do FUNDO

pa“grafo Segundo

r facultado ao ADMINISTRADOR suspender,a qualquer momento′ novas aplica,6es nO FUNDO′ desde que

talsuspens5o se ap‖que indistintamente a novosinvestidores e cotistas atuais A suspens5o do recebimento

de novas ap:icac5es em um dia nう o impede a reabertura posterior do FUNDO para apHca95es

Pardsrafo Terceiro
As aplicagoes realizadas atrav6s da CETIP deverSo, necessariamente, ser resgatadas atravds da mesma

entidade.
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Artig。 29

As cotas do FUNDO n5o podem ser obleto de cess5o ou transferencia′ salvo pOr decisう o judicial ou arbitraし

operac5es de cess5o nduci6ria′ execu95o de garantia ou sucessう o universaL diSSOlu95o de sociedade conjugal

ou uni5o estavel p。「via ludicial ou escritura p`blica que disponha sobre a partilha de bens ou transferencia

de administracう o ou portabilidade de planos de previdencia′ quando ap‖ c6vel

Artigo 30

E adm■ ido O inveslmento feた o em conjunto e sondanamente pOr duas pessoas Neste caso′ toda aplicac5o

rea‖ zada tem cardter solid5‖ o,sendo considerada como feta em conjunto portOdOs Os tltulares Para todos

os efeitos perante o ADMINISTRADOR,cada titular ё considerado como se fosse 6nico propriet6rio das cotas

obJeto de propriedade conjunta′  lcando o ADMIN:STRADOR va‖ damente exonerado por qualquer
pagamento feto a um,isoladamente,ou a ambos em coniuntO Cada jtular′ isoladamente e sem anuencia

do outro′ pode investir,so‖ citar e receber resgate′ parcial ou total′ dar recibos e praticar todo e qualquer

ato inerenteう propriedade de cotas Da mesma forma′ cada titular′ i501adamente e indistintamente′ tem o

direito de comparecer e participar de assembleias e exercer seu voto′ sendo considerado para todos os ins

de direlo um`nico voto Os jtulares est5o cientes de que nas assembleias em que ambos estejam presentes

e haia diVergencia de entendimentos entre eles n5o haverd exercrcio de voto se ambos n5o chegarenl a um

consenso

Par6grafo OnicO

O ADMINISTRADOR apenas aceitar6 atos,orientac6es ou manifestac5es dos cotitulares caso haja um

consenso entre todos No caso de atos ou orientac5es conlitantes dos co― titulares,o ADM:NISTRADOR

considerar6 tais atos ou orientacδ es como n5o existentes Desse rnodo′ entre outros:

l em caso de ordensde ap‖ ca95es e/ou resgates conlitantes,o ADMIN:STRADOR n5o asrea‖ zarう,ou
‖ em caso de divergencia entre co― titulares presentes em assembleia geral de cotistas′ no exercicio de direito

de voto′ ser6 registrada abstencao

Artig。 31

0 resgate das cotas do FUNDO n5o esti suJeito a qualquer prazo de carencia′ podendo ser so!icitado a

qualquer momento,sendo pago conforme abaixo estipulado:

‐ Data de Conversう o de Cotas: 159 dia corrido subsequente ao recebimento do pedido de resgate pelo

administrador

‐Data de pagamento:50 dia corrido subsequente a data de conversう o de cotas

Pa“grafo Settundo

Nos casos em que,com o atendimento da solicitacaO de resgate,a quantidade residual de cotas forinferior

ao minimo estabelecido pelo ADMINISTRADOR′ a tota‖dade das cotas ser6 automaticamente resgatada

Artigo 32

Enn casos excepcionais de‖ iquidez dos ativos inanceiros componentes da carteira do FUNDO′ inclusive em

decorrOncia de pedidos de resgatesincompat行 eis com a iiquidez existente′ ou que possam irnplicar altera95o

do tratamento tribut`rio do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuizo destes `ltimos′  o
ADMINISTRADOR poderd declarar o fechamento do FUNDO para a rea‖ zacう o de resgates,sendo obrigat6ria

a convocacう o de Assembleia Geraし nO pra20 mdXimo de l(um)dia`tlし para deliberar′ no prazo de 15

(quinZe)diaS COrndos,a cOntar da data do fechamento para resgate′ sobre as seguintes posJbilidades
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substituic8o do ADMIN:STRADOR′ do GESTOR ou de ambos,

V

|| reabertura ou manutengSo do fechamento do FUNDO para resgate;

possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;

cisSo do FUNDO; e

liquidageo do FUNDO.

Artiqo 33
Os recursos provenientes do resgate serao disponibilizados ao cotlsta na conta corrente de sua tltularidade
cadastrada no registro de cotistas do FUNDO, medlante transferencia eletr6nica (com as tarifas incidentes).

ArtiPo 34
O FUNDO n5o recebe aplicagdes nem realiza resgates em feriados de 6mbito nacional, bem como nos
feriados estaduais e municipais da praga onde fica localizada a sede do ADMINISTRADOR, exceto mediante
pr6via e expressa autorizagSo do ADMINISTRADOR. Nos demais feriados estaduais e municipais, o FUNDO

operard normalmente, apurando o valor das cotas, recebendo aplicag6es, aceitando pedldos de resgates e
paBando resgates, exceto quando n5o for operacionalmente vi5vel.

Parierafo linico
Nao obstante o previsto no caput, n5o haver5 converseo de cotas nos feriados estaduais e municipals em
que n5o haja funcionamento da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Artiso 35

O recebimento de pedidos de aplicagSes e de resgates serd aceito at6 as 13:00 horas, observando os
seguintes limites:

11

Aplicag5o minima inicial: RS 5.000,00 (cinco mil reais);

Aplicageo mdxima inicial: N5o h6, observado o percentual mdximo de cotas do FUNDO que pode
ser deldo por um`nico colsta que ё de 100%(Cem porcento);

Ⅲ  Valor minimo para movimentac5o:RS 1 000,00(m‖ reals),

IV Saldo mfnimo de permanencia:RS 1 00Kl′00(mil reaも
)

Par`grafo OnicO

O valor da cota ser6 calculado no encerramento do dia,ap6s o fechamento dos mercados em que o fundo

atua(COta de fechamento)

capitulo vl
Assembleia Geral

Artiqo 36
E de compet6ncia privativa da assembleia geral de cotistas do FUNDO deliberar sobre:

IV
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| as demonstra95es contdbeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR;

a substituicう o do ADMINISTRADOR,do GESTOR ou do CUSTOD:ANTE do fundo,

a fus5o,a incorporac5o,a cisう o′ a transformac5o ou a liquidacao dO FUND(),

o aumento da taxa de administrac5o,

1841392

口icRo1lLME

Artigo 37

A convocac5o da Assembleia Geral deve serfeita atravOs de correspondencia eletrOnica encaminhada a cada

colsta,com′ no m`nimo,10(de2)diaS COrndOs de antecedencia′ da qual constar5o dia′ hora′ local e,ainda,

na ordem do dia,todas as mat`「 ias a serem deliberadas,n5o se admitindo que sob a rubrica de assuntos

gerais haja materias que dependam de deliberacao da assembleia

pa“grafo p‖ meiro

O aviso de convoca9う o deVe indicar o local onde o cotista pOde examinar os documentos pertinentesさ

prOpOsta a ser submetidaう apreciac5o da assembieia

Parigrafo Segundo

A Assembleia Geralse instalard com a presenca de qualquer ndmero de cotistas

Artigo 38

As deliberac5es da assembleia geralser5o tomadas por maio"a dos votos′ cabendo a cada cota l(um)VOtO

parigrafo P‖ mei『o

Somente podem votar na assembleia geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data de

convocac5o da assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituidos ha menos

de l(um)anO

Pa“grafo Segundo

As alterac5es de regulamento ser5o e■ cazes na data de:iberada peia assembleia Entretanto′  nos casos
istados a seguir′ ser5o enca2eS,nO minimo,a partir de 30(t‖ nta)diaS COr‖ dos ap6s a comunica95o aos

cotistas,sa:vo se aprovadas pela unanimidade dos cotistas:

l    aumentO Ou altera9う o do c61culo das taxas de administracaO′ de performance′ de ingressO ou de

salda;

alterageo da politica de investimento;

mudanga nas condiCOes de resgate; e

incorporagSo, cisSo ou fusSo que envolva a alteragSo na forma de condominiodo FUNDO, ou que

acarrete alterageo, para os cotistas envolvidos, das condig5es de resgate vigentes.
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Pa“grafo Terceiro

A assembleia geral a que comparecerem todos os cotiStas poder6 dispensar a observancia das formandades

e dO pra20 de COnvocacう o estabelecido no Art 36

Artig。 39

Anualmente a assembleia geral dever6 deliberar sobre as demonstra95es contabeis dO FUNDO,fazendo― o

at6 120{centO e vinte)dias cOrndos apOS O terminO dO exercicio social Tal assembleia gerai somente pode

ser realレ ada no minimo 30(t面 nta)diaS COrndos ap6s estarem dも ponfveL aos coustas as demonstrac5es

contibeis auditadas re:ativas ao exercicio encerrado

Arti口o40

As delibera,6es dos cotistas poderう o′ a crit`rio do ADMINISTRADOR′ ser tomadas sem necessidade de
reuniう o,mediante processo de consulta formalizada enn carta,correio eletrOnico ou telegrama′ dirigido pelo

ADMINISTRADOR a cada colsta′ para resposta no pra20 mdXimo de 30(trnta)diaS COr‖ dos

Pa“grafo PrmeirO

A ausOncia de resposta a cOnsuita forma:′  no prazo estipulado no item acima, serd considerada como
anuencia pOr parte dos cotistasさ aprovacう o das mat6‖ as objeto da consulta

pa“grafo Segundo

QuandO ut‖ izado o procedirnento previsto neste item′ o9υOrυm de de‖ bera,5o serう o de maioria absoluta

das cotas emitidas′ independentemente da mat`ria

Artig。 41

0s cotistas poder5o votar em assembleias gerais por meio de comunicac5o escrita ou eletrOnica′ quando a

referida possibilidade estiver expressamente prevista na convoca95o da assembleia geral′  devendo a
manifestac5o do voto ser recebida pelo ADMINISTRADOR at6 o dia`til anteriorさ data da assembleia geraし

respeitado o disposto nos parigrafos anteriores

Parigrafo P‖ meiro

A entrega do vOtO′  por meio de comunicacう o escrita,dever6 ocorrer na sede do ADMINISTRADOR′  sob
prOtOcOl。 ′ou por meio de correspondOncia, com aviso de recebimento′  na modalidade 

′′
maO_pn6pria″′

disponivel nas agencias dos correios

Parうgrafo Segundo

O voto eletrOnico,quando aceito′ ter6 suas condic5es regulamentadas na pr6pria convocac5o da assembleia

geral que′ eventualmente′ estabelecer tal rnecanismo de votac5o

Capitu!oV‖ ―Po:itica de D市uttacうo de informacOes

ArtiEo 42
O ADMINISTRADOR, em atendimento e politica de divulgagSo de informag6es referentes ao FUNDO,
obriga a:

l. divulgar, diariamente, o valor da cota e do patrim6nio liquido do FUNDO;

ll. remeter mensalmente aos cotistas, por meio eletr6nico, extrato de conta, com, no minimo,
informagSes exigidas pela regulamentageo vigente.
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Artigo 43

O ADMINISTRADOR disponib‖ izard a terceiros,diariamente′ em sua sede ou lliais,va:o「 da cota′ patrimOnio

liquido;n`mero de cotistas′ benn como regulamento A CVM pOderd disponibi‖ zar essasinforma95es atravё s

de seu s,"(wW″ ενm αOν br)

Paだgrafo`nた。
As comunicac5es do ADMINISTRADOR com os cotistas referentes ao FUNDO podera ser feita por meios

eletめ nicos′ sem a necessidade de envio de correspondencia por meio frsic。

Artigo 44

As seguintes informa,5es do FUNDO ser5o disponib‖ izadas pelo ADMINISTRADOR′ em sua sede,1‖ ais e

outras dependencias,Ou nos endere9os conStantes deste Regulamento,de forma equanime entre todos os

cotistas:

lll

||

| informe didrio, conforme modelo da CVM, no prazo de 2 (dois) dias dteis;

mensalmente, at6 10 (dez) dias corridos ap6s o encerramento do m6s a que se referirem:

a. balancete;
b. demonstrativo da composigeo e diversificagao de carteira; e

c. perfil mensal; e

d. 16mina de informagoes essenciais, se houver

formuldrio de informaC6es complementares, sempre que houver altera95o do seu contetdo, no
prazo de 5 (cinco) dias iteis de sua ocorrEncia;

anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do encerramento do
exercicio a que se referirem, as demonstrag6es cont6beis acompanhadas do parecer do auditor
independente;

formulSrio padronizado com as informag6es bdsicas do FUNDO, denominado "Extrato de
lnformag6es sobre o Fundo", sempre que houver alteragSo do regulamento, na data de inicio da
vlg6ncia das alterag5es deliberadas em Assembleia Geral.

Pa“grafo P“ meiro

O ADMINISTRADOR se obriga a enviar,por meio eletrOnico′ um resumo das decis5es da Assembleia Gerala

cada cotista no pra20 de at6 30{trinta)dias cOrridos ap6s a data de rea‖ zac5o da Assembleia Geraし pOdendO

ser utilizado para tal inalidade o pr6ximo extrato de conta Caso a Assembleia Geral seja realizada nos

`Limos 10{de2)diaS dO mes,poderd ser uj‖

2adO O extrato de conta relativo ao mes seguinte da realた a,5o

da Assemb:eia Ceral

Parigrafo SegundO

Caso o cotista n5o tenha comunicado ao ADM:NISTRADOR a atualiza95o de seu endereco,seja para envio de

correspondOncia por carta ou atravёs de meio eletrOnico′ o ADM:NISTRADOR ficari exonerado do dever de

lhe prestar as informa95es previstas na regulamentacう o vigente,a partir da `ltima correspondencia que

houver sido devoivida porincorrecう o no endere,o declarado

Pa“質rafo Terceiro
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As demonstrac5es cont6beis serう o colocadas a dispOSicao,pelo ADMINISTRADOR′ de qualquer interessado

que as sOlicitar no prazo de 90(noventa)dias cOrridos ap6s o encerramento do periodo

Parigrafo Quarto

CasooFUNDOpOssuapOsic5esouoperac6esemcursoquepOssamviraserprejudicadaspelasuadivulga95o,

o demonstrativo da composi,5o da carteira′ disposto na alinea″ b″ do inciso ll deste artigo pOderう omitir a

identificac5o e quantidade das mesmas Referidas operac5es serう o divu:gadas no prazo m6ximo de 90

{nOVenta)dias ap6s o encerramento do mes,pOdendo,em car6ter excepcionat este prazo ser prorrOgado

uma 6nica ve2,COm base em solicitacao fundamentada submetidaさ aprova,5o da CVM

Artig。 45

0 ADMINISTRADOR se compromete a divulgar imediatamente, atravё s de correspondOncia eletrOnica a

todos os cotistas e comunica95o no Sistema de Envio de Documentos dispOn仲 elna p6gina da CVM na Rede

Mundial de Computadores,qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do

FUNDO ou aos ativosintegrantes de sua carteira′ de modo a garantir a todos os cotistas acesso a informa95es

que possam influenciar,de modo ponder6vel′ no valor das cotas ou nas suas decis5es de adquirir′ alienar ou

manter tais cotas

Artigo 46

0 ADMINISTRADOR mantem servico de Atendimento ao Cliente{SAC),reSponsう vel pelo esclarecimento de

dttvidas e pelo recebirnento de reclama95es,atrav6s do e― mail carteiras@cmCapitalmarkets com br ou nos

telefones(11)3842‐1122 A Ouvido百 a poderd ser acessada pelo telefone 0800770 1170 ou atravё s do e‐

mail ouvidoda@cmCap■ almarkets com bL sempre que as respostasう s solictac5es do cousta aO servico de

Atendimento a Clientes(SAC)n5o atenderemう s expecta■vas

Cap■u!oV‖ :― Riscos Assumidos pe:o Fundo

Artigo 47

Porse tratar de um fundO de investimento multimercado′ nう。hd compromisso de concentrac5o em um fator

de risco em especial

Artig。 48

0 FUNDO poderj estar exposto a signincativa cOncentra95o enn ativos de poucos emissores com os riscos daf

decorrentes

Artigo 49

Antes de tomar uma decis5o de investimento no FUNDO, os potenciais investidores devem considerar

cuidadosamente,さ luz de sua pr6pna sltuac5o■ nanceira e de seus obJetivos de inves■ mento′ todas as

informac5es disponh′eis no Regulamento do FUNDO e,em particular′ avaliar Os fatores de risco descritos a

segulr:

l. RISCOS GERAIS - o FUNDO estd sujeito is varia96es e condig6es dos mercados de a96es, cambio,
juros, bolsa e derivativos, que sao afetados principalmente pelas condig6es politicas e
econ6micas nacionais e internacionais. Pode haver alguma oscilagSo do valor da corta do fundo
no curto prazo, acarretando, Inclusive, em perdas superiores ao capital aplicado e i consequente

obrigagSo de aporte de recursos adicionais por parte dos cotistas, para cobrir eventuais prejuizos

do FUNDO.
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Rlscos DE MERCADO - os ativos do FUNDO estSo sujeitos as oscilac6es dos mercados em que

s5o negociados, afetando seus pregos, taxas de juros, dgios, des5gios e volatilidades e produzindo

flutuag6es no valor das cotas do FUNDo, que podem representar ganhos ou perdas para os

cotistas.

MARCACAo A MERCADO - os ativos do FUNDO tem seus valores atualizados dlariamente
(marcagSo a mercado) e tais ativos seo contabilizados pelo prego de negociagSo no mercado ou
pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociagSo, motivo pelo qual o valor da

cota do FUNDO poderd sofrer oscilag5es frequentes e significativas, inclusive num mesmo dia.

RISCO SlSTEMlco - a negociagSo e os valores dos ativos do FUNDO podem ser afetados por

condig6es econ6micas nacionais, internacionais e por fatores ex6genos diversos, tais como
interferencias de autoridades governamentais e 6rg5os reguladores nos mercados, morat6rlas,
alteragSes da politica monet6ria, ou da regulamentagao aplic6vel aos fundos de investimento e

a suas operagdes, podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas.

RISCO DE LIQUIDEZ- dependendo das condigSes do mercado, os ativos do FUNDO podem sofrer
diminuigSo de possibilidade de negociagSo. Nesses casos, o GESTOR poderd ver-se obrigado a

aceitar descontos ou desdgios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar
resgates, ficando o FUNDO passivel de fechamento para novas aplicag6es ou para resgates.

RISCO DE OPERACoES COM DERIVATIVOS - a realizagSo de operagSes de derivativos pode (l)

aumentar a volatilidade do FUNDO, (ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos, (iii) n5o
produzir os efeltos pretendidos e (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO.

Adicionalmente, ainda que as opera96es de derivativos tenham objetivo de protegSo da carteira
contra determinados riscos, n5o 6 possivel garantir a inexistencia de perdas se ocorrerem os

riscos que se pretendia proteger. E possivel que o FUNDO tenha, inclusive, perdas superiores ao

valor de seu patrim6nio, resultando na obrigagSo dos cotistas em aportar recursos para

cobertura destes prejuizos e dos custos do FUNDo.

RISCO oE CREDITO - as operagSes do FUNDO esteo sujeitas ao risco de cr6dito (inadimp16ncia ou
mora) de seus emissores e contrapartes, hip6tese em que o FUNDO poder6 (i)ter reduzida a sua

rentabilidade, (li) sofrer perdas financeiras at6 o limite das operag6es contratadas e neo

liquidadas e/ou (iii) ter de provisionar valorizagSo ou desvalorizageo de ativos.

FUNDoS INVESTIDOS - apesar dos esforgos de selegSo e acompanhamento das aplicagdes do
FUNDO em outros fundos de investimento, nem o GESTOR, nem o ADMINISTRADOR tem
ingerencia na condugSo dos neg6cios dos fundos investidos e nao respondem por eventuais
perdas que estes venham a sofrer.

CARTEIRA DE LONGO PRAZO - o FUNDO busca tratamento fiscal mais ben6fico ao cotista

investindo em ativos com prazo de vencimento mais longo (carteira longa), o que o sujeita, em

momentos de instabilidade no mercado, a maior oscilagSo no valor da cota se comparado a

fundos que investem preponderantemente em ativos com prazo de vencimento mais curto
(carteira curta) e tratamento fiscal menos ben6fico.

Rlsco DE INVESTIMENTO EM RENoA VARIAVEL- O mercado de bolsa de valores 6 considerado

um mercado de alto risco devido es grandes variag6es de rendimentos a que est6 sujeito.
Adicionalmente, os investimentos em ag6es esteo sujeitos a riscos de perda de parte do capital
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investido em razSo de degeneragSo da situaCao econ6mico-financeira da empresa emissora das

agdes.

RISCO DE CONCENTRACAO DE TTTULOS E VALORES MOBILIARIOS DE UM MESMO EMISSOR - A
possibilidade de concentrageo da carteira em titulos e valores mobilidrios de um mesmo emissor

apresenta risco de liquidez dos ativos. Alterag6es da condig5o financeira de uma das companhias

e da capacidade competitiva do setor investido podem, sem prejuizo de outras circunstancias
que acarretem problemas para o emissor, afetar adversamente o prego e/ou rendimento dos
ativos da carteira do FUNDO. Nestes casos, o ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os

ativos do FUNDO a pregos depreciados, podendo, com isso, influenciar negativamente o valor da

cota do FUNDO.

Rrscos DE cRrAcAo DE Novos TRTBUToS ou DE MAJoRACAO Or ellQUOreS - A eventual
decisSo dos 6rg5os competentes para a criagSo de novos tributos incidentes sobre eventuals
rendimentos auferidos no resgate das cotas do FUNDO e/ou da maioracSo das aliquotas dos
impostos atualmente vigentes poderd impactar o resultado liquido auferido pelos cotistas do
FUNDO.

X‖ I   RISCO DE ALAVANCAGEM ― A politica de lnvestimento do Fundo permite a realiza95o de

operac5es em VOlume superior ao seu patrimOnio′  na forma disciplinada no presente
regulamento As opera95es, na forma com que s5o realizadas, podem ocasionar perdas aos

cotistas′  inclusive em volume superior ao total investido no FUNDO′  com a consequente
obriga95o de aporte adicional de recursos para fa2erfrente ao PL negativo

Par62rafo p‖ meiro

O FUNDO pode estar exposto a signincativa concentracao em ativOs de poucos emissores,com os riscos daf

decorrentes

Canitulo lX.Tributacう o

Artig。 50

0 fundo buscard seguir a t‖ butacう o de um Fundo delnveslmento em Ac6es(″ F:A″
)′
noStermos do Par6grafo

Segundo do Artigo 18 da lnstru95o Normativa da ReCeita Federal N9 1585 de 31 de agosto de 2015(″ IN RFB

1585″
}′
em Vigor na data de elaborac5o deste Regulamento

Parう grafo primeiro

Sempre que o Fundo tivertributac5o de fundo de investimento em ac5es′ a alfquota de imposto de renda

devida pelos cotistas ser`de 15%(quinZe por cento)exclusivamente no resgate das cotas

Parうgrafo Segundo

N5o ha garantia do ADMINISTRADOR ou do GESTOR de que o FUNDO terd sempre tributa95o de FIA′

dependendo a tributac5o do valor efetivo alocado nos ativoslistado na Alinea l do Art 10 do Regulamento

Parigrafo Terceiro

Caso′ em qualquer momento,nos termos da legislacao em vig。 「′o FUNDO deixe de ter tributacao de FIA′

vigorar5o as alfquotas de imposto incidentes sobre fundos de investimento em geraL confOrme secう o!do
Capitulo l da lN RFB 1585,que determina,na data de elabora95o deste Regulamento′ que:

XI

X‖
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Os fundos classificados como longo prazo sujeitam-se d incidencia do imposto sobre a renda retido na fonte,
por ocasiao do resgate, observado o disposto no presente Regulamento e na legislagSo em vigor:

| - 22,5oyo (vinte e dois inteiros e cinquenta cent6simos por cento) em aplicag6es com prazo de at6 180
(cento e oitenta) dias;

ll - 20,00% (vinte por cento) em aplica96es com prazo entre 181 (cento e oitenta e um) dias e 360 (trezentos

e sessenta) dias;
lll - 77,5O% (dezessete inteiros e cinquenta cent6simos por cento) em aplicag6es com prazo entre 361

(trezentos e sessenta e um) dias e 720 (setecentos e vinte) dias;
lV - 15,00% (quinze por cento) em aplicagSes com prazo igual ou superior a 721 (setecentos e vinte e um)
d ias.

Os fundos classificados como curto prazo sujeitam-se i Incid6ncia do imposto sobre a renda retido na fonte,
por ocasiSo do resgate, observado o disposto no presente Regulamento e na leBislageo em vigor:

| - 22,5oyo (vinte e dois inteiros e cinquenta cent6simos por cento) em aplicagSes com prazo de at6 180

(cento e oitenta) dias;e
ll - 20,00% (vinte por cento) em aplicag6es com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

ParSgrafo Quarto
Em observando-se a hip6tese prevista no Pardgrafo Terceiro acima, semestralmente, no Ultimo dia [til dos
meses de maio e novembro, incidird imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do FUNDO, na forma
de "come-cotas", conforme legislagSo vigente, sendo aplicada, por ocasiSo do resgate das cotas, aliquota
complementar, recolhida na fonte, sobre os rendimentos do FUNDO, em fungSo do prazo de perman6ncia,

conforme legisla95o vigente.

Pardgrafo Quinto
No caso de resgates ocorridos nos primeiros 30 (trinta) dlas contados da respectiva aplicagSo, incidird, ainda,

IOF regressivo conforme o prazo da aplicagao.

Pardgrafo Quarto
Aos cotistas isentos, imunes ou dispensados de retengSo na fonte e do pagamento em separado do imposto

de renda sobre os rendimentos e ganhos auferldos no FUNDO nao incidird tributageo.

ParSgrafo Quinto
Alteragdes na legislagSo fiscal vigente acarretarSo modificagSes nos procedimentos tributdrios aplic5veis ao

FUNDO e aos cotistas.

Artigo 51

As operag6es da carteira do FUNDO neo estao sujeitas i incidencia de lmposto de Renda nem de lOF.

caoitulo x - Disoosic6es Gerais

Artiqo 52
Os exercicios sociais do FUNDO s5o de 01 (um) ano cada, encerrando-se no iltimo dia 0til do m6s de junho

de cada ano.

Artiqo 53
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As quantias que forem atribuidas ao FUNDO a titulo de dividendos, juros sobre o capital pr6prio ou outros
rendimentos advindos de ativos que integrem a carteira do FUNDO devem ser incorporadas ao patrim6nio
liquido do FUNDO.

Artiso 54
No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos cotistas, o GESTOR adota politica de exerciclo de direito
de voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissores dos ativos detidos pelo
FUNDO, disponivel na sede do GESTOR. Referida politica disciplina os principios gerais, o processo decis6rio,
as mat6rias obrigat6rias e orienta as decis6es do GESTOR.

Artiso 55

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de S5o Paulo, com expressa renrincia de qualquer
outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer conflitos judiciais relativos ao FUNDO ou a

questdes decorrentes deste Regulamento.

°
1‖I‖葦i‖[:‖!h°

Sうo Paulo,SP,09de m

cポ重躁 撫,7
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ANExo A - DEscRreAo DA poLircA DE rNVEslMENlg **J;-S1_l ,ijl:

A politica de investimento do Fundo 6: Ativa e referenciada (FJndo6 que utilizam
elementos de gestSo ativa visando obter
retomos superiores a um benchmark)

ノ

κ

lnformar o percentual mSximo de aplicageo em cotas de

fundos de investimento com o mesmo administrador,
gestor ou empresas a eles ligadas, nos termos do inciso lV

do 51e do art. 102 da ICVM 555 - quadro para resposta

num6rica em percentual do PL do fundo.

33%

Os resultados atrelados a carteira de ativos (dividendos,

JSCP etc) s5o incorporados ao patrim6nio liquido do
fu ndo?

Sim

Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundos
de investimento?

Nうo

O Fundo pode realizar operag6es com derivativos? Sim

Finalidades das operag6es com derivativos: Hedge, Arbitragem, inclusive com

alavancagem

O Fundo pode realizar operagoes em valor superior ao seu
patrim6nio liquido? Em caso afirmativo, quantas vezes

pode ser o valor total dessas operag6es em relagio ao

Patrim6nio Liquido do Fundo?

Sim. 02 vezes.

O Fundo pode realizar investimentos no exterior? Sim

Limite meximo, em relagao ao Patrim6nio L[quido do
Fundo, que pode ser aplicado em ativos no exterior.

20%

O Regulamento permite que o fundo adquira ativos de
cr6dito privado?

N5o

Limite mdximo, em relagSo ao PL do fundo, que pode ser

aplicado em ativos de crddito privado
0%

Em cada item devem ser informadas as exposig6es minima e m6xima permitidas pelo

Regulamento para cada emissor, em percentual:

lnstituigSes Financeiras: 0り6 Minima e 2096 Maxima

Companhias Ab€rtas: 0%Minima e 10%M6xirna

Fundos de lnvestimento: 096 Minima e 1096 Mう x:rna

Unieo Federal: 0%Minima e 10096 Mjxima

Administrador, Gestor ou Pessoas Ligadas: 0%Minirna e 2096 M6xima

Outros(art 102′ iV′ iCVM 555): 0%Minirrta e 5,6Mう xima

Em cada item devem ser informadas as exposigoes minima e m5xima permitidas pelo

Regulamento para cada modalidade de ativo, em percentual:

Cotas de Fi 555: 0% Minima e 20% M6xima ,/
Cotas de F:C555: 0%Minima e 20%M6xima ι /

20

CM Capital Markets DTVM Ltda  Telefone:55 11 3842 1122 Fax:30443547

Rua Gomes de Carvalho,1195-4Q andar― Vila Olimpia― S5o Paulo― SP― Bras‖



恩CaplJ
iliT椰 :

184

iイ ,′・′

Cotas de Fl 555 para investidores qualificados: 096 Minlma e 20,6 Maxima

cotas de FIC 555 para investidores qualificados: 0,6 Min!ma e 2096 M6xlma

cotas de Fl 555 para investidores profissionais: 0%Min!mae5,6M6x!ma

Cotas de FIC 555 para investidores profissionais: 096 Minima e 5%M6x:ma

Cotas de Fll: 096 Min:mae2慨 Max:ma

Cotas de FIDC: 眺 Minilna e 2賜 M6xima

Cotas de FICFIDC: 眺 Minima e 2096 Max:ma

Cotas de FIDC― NP: 096 Minima e 596 M6x:ma

Cotas de FiCF:DC― NP: 0%Minima e 5%M6x!ma

cotas de Fundos de [ndice de Mercado (ETF): 096 Minima e 1096 M6x:rna

CRI: 096 Minima e 2096 M6xiFna

Titulos priblicos e operagoes compromissadas lastreadas
nestes titulos:

0%Minima e 10096 MjxlFna

Ouro: 0%Minima e 096 M`xima

Titulos de emisseo ou coobrigagio de instituigao
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Centrdl do
Brasil e operagdes compromissadas lastreadas nestes

tltulos:

0%Min:mae2餓 M6xirna

Valores mobiliSrios previstos na alinea (d) do inciso lll do
art. 103 da ICVM 555:

0%Mhima e 50,6M』 xiFna

Ag6es ou Certificados de Dep6sito de Ag6es: 096 Minirna e lCXD6 M6xlma

DebEntures: 096 Minirna e 5096 M`xima

Notas promiss6rias: 0%Minima e O%M6xlma

operag6es compromissadas lastreadas em titulos de

crddito privado:
0%Minirna e 070 M`xima

Derivativos: 0% Minima, com limite m6ximo de
02 vezes o patrim6nio lquido.

Cotas de FMI[[(art l19′ §89,ICVM 555}: 096

Cotas de F!P(art l19′ §89,lCVM 555): 0%

Cotas de FiCttP{art l19′ §89′ ICVM 555): 096

Conforme pa“ grafo p‖ meiro do Artigo 10 deste Regulamento.e do Pa“ g「afo Segundo do artigo l17 da

instruc5o CVM● 555 de 2014.● FUNDO nう o precisa seguir os percentuais por emissor para os

investirnentos reali2adOS em:

a)ac6es admridasぬ negoclacaO em mercndo o曖 anizado:

b)bOnus ou recibos de subscriclo e certirlcados de deD6sito de acOes admitidns l llegociac5o nas entidades reFeridas

na alinea“ a":

c)●otas de Fundos de ac6es e cotas dos fundos de Fndice de acOes ne2ociadas nas entidades rereridas n3 alinea“ a":

e

d)Brazilian Depositarv Receipts ciassirlcados como n"elll e IH.
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