
Contrato de Administração de Carteira de
Investimentos

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo assinadas, a saber:

I.  De um lado, o(a) contratante, abaixo quali cado(a) (“Cliente”),
___________________________________________, __________________, __________________,
portador(a) do CPF XXX.XXX.XXX-XX e documento de identi cação RG
XXXXXXXXXX, com residência _______________________________________,
NÚMERO ____, no bairro __________________ em _______, _______________, CEP
XXXXX-XX .

II.  De outro lado, na qualidade de contratada, a MAGNETIS GESTORA DE
RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, 11º andar, Pinheiros, CEP
05407-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.407.553/0001-78 (“Magnetis”
e, em conjunto com o Cliente, as “Partes”, e, individualmente, a “Parte”), neste
ato representada nos termos de seu contrato social,
CONSIDERANDO QUE:

(i)  o Cliente possui recursos disponíveis para aplicação em Valores
Mobiliários (conforme abaixo de nido) negociados no âmbito do mercado de
capitais, conforme seu per l e objetivos de investimento, situação nanceira
e limites de risco, em consonância com a legislação e regulamentação
aplicável em vigor;

(ii)  a Magnetis é uma sociedade empresária limitada devidamente
constituída sob as leis da República Federativa do Brasil, estando autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade
de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme o Ato
Declaratório nº 15.463, de 13 de janeiro de 2017, segundo a Instrução CVM
nº 558, de 26 de março de 2015;

(iii)  o Cliente deseja aplicar seus recursos em uma carteira de títulos,
valores mobiliários e ativos nanceiros, bem como realizar operações



disponíveis no âmbito do mercado nanceiro e de capitais, nos termos da
legislação em vigor;

(iv)  é de interesse da Magnetis, mediante adequada remuneração, prestar a
terceiros os serviços de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários descritos no presente instrumento; e

(v)  é de interesse do Cliente contratar junto à Magnetis a prestação dos
serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários
descritos no presente instrumento,
RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente “Instrumento Particular
de Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Carteira de
Títulos e Valores Mobiliários” (“Contrato”), que será regido pelas Cláusulas e
condições a seguir dispostas:

1.  OBJETO
1.1.  O Cliente, neste ato, contrata a Magnetis para prestar-lhe os serviços
de (a) administração discricionária de uma carteira de títulos e valores
mobiliários (“Carteira”) que o Cliente manterá em seu nome, junto à
Magnetis, acessível por via eletrônica, notadamente através da plataforma
disponível no website <https://magnetis.com.br/> (“Plataforma Eletrônica”),
operacionalizada através de corretora de títulos e valores mobiliários e/ou
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
com as quais a Magnetis tenha rmado parceria, em especial a Easynvest -
Título Corretora de Valores SA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 62.169.875/0001-79, na qual o Cliente mantenha conta corrente
(“Corretora”), e (b) prestação de informações disponíveis no mercado
visando ao auxílio na tomada de decisões de investimentos pelo Cliente,
incluindo, sem limitação, a comparação de fundos de investimento com base
em informações disponibilizadas exclusivamente pelos respectivos
administradores duciários.

1.2.  A Magnetis alocará os recursos do Cliente em Valores Mobiliários
condizentes com o per l, situação nanceira, limites de risco e objetivos do
Cliente, regulamentação aplicável, conforme informações constantes da
“Ficha Cadastral” por ele preenchida, bem como dos questionários e
simulações aos quais o Cliente será submetido quando do acesso à
Plataforma Eletrônica (“Questionários de Suitability”), declarando o Cliente
que as informações fornecidas nos Questionários de Suitability são
completas e verdadeiras.



1.3.  Os recursos das Carteiras poderão ser aplicados apenas em Valores
Mobiliários. Para os ns deste Contrato, entender-se-ão por “Valores
Mobiliários” os seguintes ativos, quais sejam:

(i)  as cotas de fundos de investimento em geral, constituídos e regidos sob a
lei brasileira, inclusive aqueles administrados e/ou que tenham as
respectivas carteiras geridas pela Magnetis, pela Corretora ou empresa(s) a
elas ligada(s) ou coligada(s), compreendendo, inclusive, mas não limitado aos
seguintes tipos:

a)  fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555, de 17
de dezembro de 2014, conforme alterada;

b)  fundos de investimento em participações, regulados pela Instrução
CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016;

c)  fundos de investimento imobiliário, regulados pela Instrução CVM
nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada;

d)  fundos de investimento em direitos creditórios, regulados pela
Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada;
e

e)  fundos de investimento em índice de mercado (fundos de índice ou
exchange-traded funds), regulados pela Instrução CVM nº 359, de 22 de
janeiro de 2002, conforme alterada.

(ii)  títulos de renda xa de emissão de instituições nanceiras, tais como
Letras de Crédito Imobiliário, reguladas pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto
de 2004, e alterações posteriores, e Letras de Crédito do Agronegócio,
reguladas pela Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, e alterações
posteriores; e

(iii)  títulos de emissão do Tesouro Nacional.

1.3.1.  Sem prejuízo do disposto no item 1.3. acima, o Cliente poderá
autorizar, mediante prévia e expressa solicitação da Magnetis, que a
Magnetis realize operações de empréstimo de ações permitidas pela
legislação com recursos e/ou ativos da Carteira, exclusivamente na
qualidade de doador de ativos, sendo vedadas operações em que o
Cliente gure como tomador de ativos.



1.3.2.  Fica estabelecido, desde já, que a Magnetis deverá respeitar a
política de investimento e os limites de risco envolvidos nas aplicações
de recursos (“Política de Investimento” e “Fatores de Risco”,
respectivamente), conforme previsto no Anexo I e Anexo II,
respectivamente, a este Contrato, que são partes integrantes e
indissociáveis do presente Contrato.

2.  GESTÃO DE CARTEIRA
II.1.  As ordens de compra e venda de Valores Mobiliários para composição
da Carteira serão sempre expedidas pela Magnetis em nome do Cliente, sem
prejuízo das obrigações da Corretora.

II.2.  Para o el cumprimento da prestação de serviço ora pactuada, o
Cliente autoriza a Magnetis e a Corretora, a qualquer momento, a
compartilharem entre si todas as informações referentes a toda e qualquer
movimentação envolvendo os Valores Mobiliários e ao saldo mantido na
conta corrente do Cliente aberta pelo Cliente junto à Corretora (“Conta
Corrente”), renunciando o Cliente, portanto, ao direito de sigilo bancário em
relação a tais informações, de acordo com o Artigo 1º, § 3º, inciso V, da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

II.3.  Todos os recursos disponíveis em razão da valorização dos Valores
Mobiliários, e recebimento de quaisquer amortizações, dividendos e/ou
boni cações serão reaplicados pela Magnetis em Valores Mobiliários,
respeitado, em especial, o disposto na Política de Investimento.

II.4.  Os recursos disponíveis para realização dos investimentos em Valores
Mobiliários deverão ser mantidos pelo Cliente em moeda corrente nacional
na Conta Corrente.

II.5.  Para início da prestação de serviços objeto deste Contrato o Cliente
deverá ter um saldo inicial mínimo (“Saldo Inicial Mínimo”), conforme
previsto no Anexo III, na Conta Corrente, observado que a Magnetis poderá,
a seu exclusivo critério, iniciar a prestação de serviço, objeto deste Contrato,
com valor inferior ao supramencionado.

II.6.  Aportes adicionais deverão respeitar o valor mínimo, conforme
previsto no Anexo III, observado que a Magnetis poderá, a seu exclusivo
critério, aceitar valores inferiores.

II.6.1.  O Cliente poderá solicitar o resgate dos Valores Mobiliários
integrantes da Carteira a qualquer momento. A efetiva transferência



dos recursos para a Conta Corrente ocorrerá observando os prazos de
liquidação dos Valores Mobiliários quem compõem a carteira do Cliente.

II.6.2.  A Magnetis ca isenta de qualquer responsabilidade por
qualquer condição de mercado externa à Magnetis que impeça ou atrase
a liquidação dos Valores Mobiliários.

II.7.  Tendo em vista que, de acordo com o previsto na Política de
Investimento, os recursos do Cliente poderão ser aplicados em cotas de
fundos de investimento cujo público-alvo é composto exclusivamente por
clientes da Magnetis (“Fundos Magnetis”), o Cliente, independente e
complementarmente ao disposto no item 9.2 abaixo, desde já outorga à
Magnetis poderes irrestritos para que esta proceda ao resgate total dos
recursos do Cliente em cotas dos Fundos Magnetis no evento de rescisão do
presente Contrato, na forma do item 7 abaixo.

3. DECLARAÇÕES DO CLIENTE
3.1.  O Cliente declara e garante à Magnetis, desde já, que:

(i)  está ciente de que os serviços objeto deste Contrato são prestados em
regime de melhores esforços e como obrigação de meio, não garantindo a
Magnetis qualquer nível de resultado ou desempenho dos investimentos;

(ii)  está ciente dos riscos envolvidos em aplicações em Valores Mobiliários,
não implicando os parâmetros dos Questionários de Suitability ou a Política
de Investimento qualquer garantia contra perdas nos investimentos
realizados e/ou garantia de rentabilidade, uma vez que aplicações em
Valores Mobiliários não contam com mecanismos de garantia e/ou seguro
da Magnetis, da Corretora ou de quaisquer terceiros e, poderão não contar
no todo ou em parte, com garantia do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, o
que signi ca que o Cliente, em razão da possibilidade de realização de
operações de risco, poderá vir a ter perdas, inclusive do principal ou até
mesmo superiores ao montante total dos recursos investidos, não obstante a
obrigação de diligência da Magnetis na realização das operações;

(iii)  está ciente e de acordo com o fato de que parcela ou a totalidade dos
seus recursos poderá ser aplicada em cotas de Fundos Magnetis,
reconhecendo que tal fato não con gura con ito de interesses, para os ns
da regulamentação aplicável;

(iv)  preencheu corretamente todos os questionários e formulários
disponibilizados pela Magnetis, inclusive a Ficha Cadastral e os



Questionários de Suitability, estando ciente de seu per l de risco, de acordo
com os processos de cadastro, “conheça seu cliente” e suitability da
Magnetis;

(v)  não obstante estar ciente do per l de o risco sugerido pela Magnetis,
poderá alterar o nível de risco desejado de investimento, por meio da
Plataforma Eletrônica, declarando desde já estar de acordo com os riscos
atrelados ao nível de risco escolhido;

(vi)  está ciente e de acordo com as “Notas Legais”, os “Termos de Uso” e a
“Política de Privacidade” do website em que está hospedada a Plataforma
Eletrônica;

(vii)  está ciente e de acordo com os riscos inerentes à utilização da
Plataforma Eletrônica, inclusive no que diz respeito à vulnerabilidade de
acesso indevido por terceiros das referidas informações, isentando a
Magnetis, seus respectivos sócios, diretores, funcionários, agentes e
prepostos de quaisquer responsabilidades por prejuízos e/ou danos que o
Cliente ou quaisquer pessoas a ela ligadas ou relacionadas venham a incorrer
em decorrência da utilização dos referidos sistemas eletrônicos, salvo nos
casos em que reste comprovado dolo ou má-fé por parte da Magnetis,
conforme sentença judicial transitada em julgado;

(viii)  concorda, autoriza e está ciente que a gravação das conversas
telefônicas mantidas entre o Cliente e seus representantes, de um lado, e a
Magnetis de outro, as quais poderão ser gravadas e mantidas em arquivo
pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. Além disso, o Cliente concorda que as
referidas gravações e as informações trocadas por meio eletrônico sejam
utilizadas como prova em juízo e deverão estar à disposição do Cliente e a ela
entregues, sempre que solicitadas por escrito, em prazo razoável e durante o
horário comercial;

(ix)  está ciente e de acordo com a forma de cálculo e pagamento da
Remuneração Magnetis (conforme de nido abaixo), nos termos do item 5
abaixo;

está familiarizado com as normas, regulamentos, especi cações contratuais
e operacionais das modalidades de negócios cursados nos mercados
organizados onde serão negociados os Valores Mobiliários, bem como os
riscos e obrigações inerentes;

(x)  é de sua integral responsabilidade (a) a devida contabilização dos
Valores Mobiliários de propriedade do Cliente, (b) a inclusão das



informações referentes aos Valores Mobiliários nas suas declarações anuais
de imposto de renda; e (c) a prestação de todas as informações e
fornecimento de todos os documentos, inclusive cadastrais, de prevenção à
lavagem de dinheiro, contábeis, demonstrações nanceiras entre outros,
exigidos pelos bancos, corretoras, bolsas, custodiantes, emissores e/ou por
quaisquer terceiros prestadores de serviços aos emissores dos Valores
Mobiliários;

(xi)  está ciente de que, não obstante a Magnetis adote uma política de
rateio de ordens de acordo com os parâmetros de mercado, de forma a
assegurar isonomia e tratamento igualitário a todos os seus clientes, sempre
que compatível com as respectivas políticas de investimento, a Magnetis
poderá gerir, ao mesmo tempo, recursos para o Cliente e para outros
clientes. Isto poderá resultar em que, ao mesmo tempo, sejam efetuadas
operações (como exemplo, compra de um determinado Valor Mobiliário)
para o Cliente e operações inversas para outros clientes (venda de Valor
Mobiliário com características idênticas ao do Valor Mobiliário adquirido
para o Cliente) em virtude de políticas de investimento diversas ou da
situação da carteira de cada cliente;

(xii)  observa a legislação relativa à prevenção dos crimes de lavagem de
dinheiro, sendo todos os ativos de seu patrimônio de origem lícita, declarada
e passível de comprovação, comprometendo-se, desde já, a fornecer à
Magnetis qualquer informação por ela solicitada com relação à origem de
tais recursos; e

(xiv)  está ciente e de acordo com os Fatores de Risco inerentes aos Valores
Mobiliários, conforme previsto no Anexo II.

3.2.  O Cliente está ciente e entende que caso deseje alterar seu per l de
risco para um per l mais agressivo, a despeito do per l de risco indicado pela
Magnetis, deverá cumprir com o processo da Magnetis para tal alteração,
inclusive declarar sua ciência aos riscos atrelados ao per l escolhido.

4.  OBRIGAÇÕES DA MAGNETIS
4.1.  São direitos e obrigações da Magnetis, sem prejuízo de outras previstas
neste Contrato: 

(i)  garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente
atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às
diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e pro ssional;



(ii)  manter estrutura interna compatível com a complexidade e a natureza
dos Valores Mobiliários disponíveis para alocação na Carteira do Cliente, de
forma que os objetivos aqui pactuados sejam alcançados;

(iii)  exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos
decorrentes da propriedade dos Valores Mobiliários, ressalvado, no caso de
fundos de investimento, o que dispuserem os respectivos regulamentos
sobre a política relativa ao exercício de direito de voto em assembleias de
titulares de Valores Mobiliários que con ram tal direito aos seus
proprietários;

(iv)  desempenhar suas funções com boa fé e transparência, de forma a
atender ao per l, situação nanceira, limites de risco e objetivos de
investimento do Cliente, conforme as informações constantes dos
respectivos Questionários de Suitability preenchidos por este último, sem
prejuízo das obrigações da Corretora;

(v)  empregar, no exercício das obrigações ora assumidas, todo o cuidado e
diligência que empregaria em relação aos seus próprios negócios, atuando
com lealdade em relação aos interesses do Cliente, evitando práticas que
possam ferir a relação duciária estabelecida entre as Partes, e respondendo
por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas
durante a prestação dos serviços objeto deste Contrato;

(vi)  cumprir elmente o presente Contrato, especialmente quanto ao
previsto na Política de Investimento;

(vii)  transferir ao Cliente qualquer benefício ou vantagem que possa
alcançar em decorrência de sua condição de administrador da Carteira de
valores mobiliários;

(viii)  prestar as informações que lhe forem razoavelmente solicitadas pelo
Cliente, pertinentes aos Valores Mobiliários;

(ix)  manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do Cliente, toda a
documentação e/ou registro eletrônicos relativos aos investimentos em
Valores Mobiliários;

(x)  evitar práticas que possam ferir a relação duciária mantida com o
Cliente;

(xi)  manter em custódia, em entidade devidamente habilitada pela CVM,
todos os Valores Mobiliários que compuserem a Carteira do Cliente,



tomando todas as providências úteis ou necessárias à defesa do seu
interesse;

(xii)  cumprir o quanto disposto na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998,
bem como na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, e alterações
posteriores, notadamente com relação à identi cação e manutenção de
cadastro atualizado do Cliente, nos termos dos Questionários de Suitability;

(xiii)  atender à legislação e regulamentação aplicável em vigor referentes à
própria atividade de administração de valores mobiliários e aos padrões de
conduta ética e pro ssional aplicáveis ao objeto do presente Contrato;

(xiv)  tomar todas as providências úteis ou necessárias à defesa dos
interesses do Cliente, empregando toda a diligência exigida pelas
circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-las,
inclusive, desde que mediante prévia aprovação por escrito do Cliente,
adotando as medidas judiciais que entender cabíveis;

(xv)  quando der Valores Mobiliários em empréstimo, cursar tais operações
exclusivamente: (a) por meio de serviço autorizado pelo Banco Central do
Brasil ou pela CVM; ou (b) se o ativo for negociado no exterior, por meio de
serviço autorizado a operar com o empréstimo de títulos e valores
mobiliários em seu país;

(xvi)  acatar ordens judiciais emitidas por autoridade competente, desde
que o Cliente seja o ciado pelo juízo competente e encaminhe tal ofício
tempestivamente à Magnetis; e

(xvii)  responsabilizar-se, civil e administrativamente, no exercício da
atividade de administração de valores mobiliários, pelos prejuízos causados
diretamente ao Cliente resultantes de atos da Magnetis comprovadamente
dolosos ou culposos e pelos que comprovadamente infringirem normas
legais, regulamentares ou estatutárias, com base em decisão judicial nal
transitada em julgado.

4.2.  Para os ns do inciso “xii” do item anterior, o Cliente compromete-se a
fornecer toda e qualquer documentação solicitada pela Magnetis para os ns
de atendimento à mencionada legislação e regulamentação, bem como a
informar de imediato a Magnetis a respeito de toda e qualquer alteração em
seu cadastro, nos termos dos Questionários de Suitability,
responsabilizando-se pelo pagamento de eventuais encargos que venham a
ser cobrados da Magnetis, bem como por toda e qualquer penalidade ou



dano decorrente, direta ou indiretamente, de alterações cadastrais não
informadas.

4.3.  A Magnetis se compromete a prestar as seguintes informações ao
Cliente por meio da Plataforma Eletrônica:

(i)  demonstrativo da Carteira, discriminando os Valores Mobiliários
integrantes da Carteira, espécie, quantidade, valor de aquisição e valor de
mercado dos ativos e especi cação de todas as operações realizadas; e

(ii)  a valorização da Carteira, observado que o valor de determinados
Valores Mobiliários, em função de suas particularidades podem não ser
atualizados diariamente.

4.4.  É vedado à Magnetis:

(i)  atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios
envolvendo Valores Mobiliários operados pelo Cliente;

(ii)  proceder a qualquer tipo de modi cação relevante nas características
básicas do serviço ora avençado sem autorização prévia por escrito do
Cliente;

(iii)  fazer qualquer promessa quanti cada quanto à futura rentabilidade da
Carteira;

(iv)  fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em
desempenho histórico da Carteira ou de valores mobiliários e índices de
mercado de valores mobiliários;

(v)  conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir crédito sob qualquer
modalidade, usando, para isso, os recursos do Cliente;

(vi)  prestar ança, aval aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma em
relação aos ativos administrados;

(vii)  negociar com os Valores Mobiliários da Carteira com a nalidade de
gerar receitas de corretagem ou rebate para si ou para terceiros;

(viii)  negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e
interesses do Cliente, ou omitir-se em relação a tanto; e



(ix)  promover operações cujo objetivo consista em burlar a legislação scal
e/ou outras normas legais e regulamentares, ainda que tais negócios
aumentem a valorização da Carteira.

4.5.  A Magnetis declara que não há con itos de interesse potenciais entre
as atividades que exerce no mercado e a gestão da Carteira que realizará na
forma deste Contrato.

5.  REMUNERAÇÃO
5.1.  Pela prestação dos serviços discriminados neste Contrato, o
Cliente pagará à Magnetis remuneração incidente sobre o valor total dos
Valores Mobiliários de titularidade do Cliente mantidos junto à Corretora e
administrados pela Magnetis, sendo a primeira contraprestação devida no
ato da aplicação inicial pelo Cliente em Valores Mobiliários e as demais, em
periodicidade semestral, com base no cálculo segundo a tabela abaixo, em
relação à posição veri cada no dia útil imediatamente anterior à data de
pagamento (“Remuneração Magnetis”).

Tabela para cálculo da Remuneração Magnetis

Valor total dos Valores Mobiliários de
titularidade do Cliente

Percentual (ao
ano) sobre o

valor total dos
Valores

Mobiliários de
titularidade do

Cliente

Até R$ 499.999,99 (quatrocentos e noventa e
nove mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos)

0,40% a.a.
(quarenta
centésimos por
cento ao ano)



Valor total dos Valores Mobiliários de
titularidade do Cliente

Percentual (ao
ano) sobre o

valor total dos
Valores

Mobiliários de
titularidade do

Cliente

De R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a
R$ 1.999.999,99 (um milhão novecentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos)

0,30% a.a.
(trinta
centésimos por
cento ao ano)

Acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
0,20% a.a.
(vinte
centésimos por
cento ao ano)

5.2.  A Remuneração Magnetis será calculada pela Magnetis, conforme os
critérios estabelecidos no item anterior, com base no preço dos Valores
Mobiliários marcados a mercado, sendo o referido valor informado à
Corretora para débito da conta do Cliente, de modo que os valores apurados
sejam transferidos pela Corretora à Magnetis, após a dedução dos tributos
incidentes.

5.3.  Em caso de impossibilidade de cobrança e pagamento da Remuneração
Magnetis por meio do mecanismo previsto no item anterior e/ou em caso de
veri cação de saldo negativo na(s) conta(s) corrente(s) do Cliente, será
facultado à Magnetis liquidar qualquer posição da Carteira, inclusive
antecipadamente ao seu vencimento, para angariar recursos su cientes ao
pagamento da Remuneração Magnetis e/ou à cobertura do saldo.

5.4.  Fica desde já estabelecido que todas as despesas relativas aos serviços
de custódia e liquidação nanceira dos Valores Mobiliários adquiridos pelo
Cliente deverão ser realizados por meio da Corretora.



5.5.  Havendo a falta de pagamento da Remuneração Magnetis, a Corretora
comunicará a Magnetis para que esta providencie a suspensão do acesso do
Cliente à Plataforma Eletrônica e aos demais serviços de administração de
carteiras ora contratados viabilizados por meio da plataforma eletrônica
disponibilizada pela Corretora.

6.  ENCARGOS
6.1.  Constituem encargos do Cliente, não obstante outros previstos neste
Contrato, além da Remuneração Magnetis:

(i)  todos e quaisquer tributos ou contribuições scais ou para scais que
recaiam ou venham a recair sobre os Valores Mobiliários que integram a
Carteira do Cliente;

(ii)  todos e quaisquer emolumentos e comissões pagas por conta das
operações de compra e venda de Valores Mobiliários;

(iii)  todos e quaisquer honorários de advogado, custas e despesas legais,
cartorárias, administrativas ou correlatas incorridas pela Magnetis na defesa
dos interesses do Cliente, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de
eventuais condenações;

(iv)  todos e quaisquer prejuízos sofridos pela Magnetis por força da
execução de suas obrigações na forma da presente contratação, exceto nos
casos de comprovada negligência, imprudência ou imperícia; e

(v)  todas e quaisquer despesas cobradas dos Valores Mobiliários adquiridos
para a Carteira do Cliente.

6.2.  A Magnetis deverá manter à disposição do Cliente toda a
documentação comprobatória dos encargos, prejuízos e despesas incorridas
nos termos do item 6.1 acima.

7.  PRAZO E ALTERAÇÕES
7.1.  O presente Contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo
ser rescindido unilateralmente por qualquer das Partes mediante
comunicação prévia, por escrito, à Parte contrária, com 30 (trinta) dias de
antecedência.



7.1.1.  Sem prejuízo do disposto no item 7.1 acima, o presente Contrato
somente será considerado rescindido após a conclusão do procedimento
descrito no item 2.7 acima.

7.2.  Independentemente do ora disposto, este Contrato será considerado
automaticamente rescindido em caso de morte, incapacidade, falência,
recuperação judicial ou extrajudicial ou declaração de insolvência civil de
qualquer uma das Partes, bem como em caso de vedação da contratação e/ou
execução dos serviços objeto deste Contrato pelo Banco Central do Brasil,
CVM e/ou outras autoridades reguladoras ou scalizadoras competentes em
quaisquer jurisdições aplicáveis.

7.3.  A Magnetis poderá alterar unilateralmente o presente Contrato,
sempre que necessário para adequá-lo legislação vigente, conforme
necessário, devendo noti car o Cliente imediatamente da alteração,
devendo disponibilizar a versão atualizada ao Cliente.

8.  CONFIDENCIALIDADE
8.1.  Como condição para a celebração do presente Contrato, a Magnetis
obriga-se a tratar como con denciais e manter sob o mais absoluto sigilo
todas e quaisquer informações (escritas ou verbais) do Cliente, das quais
obtenha acesso em razão da celebração deste Contrato e/ou da relação
contratual existente entre as Partes, obrigando-se, ainda, envidar seus
melhores esforços para que seus empregados, administradores, prestadores
de serviço e prepostos que venham a ter acesso a estas informações
assumam a obrigação de con dencialidade estabelecida no presente
Contrato, devendo assegurar o mesmo grau de diligência que dispensaria às
suas próprias informações con denciais, não revelando, sem prévio e
expresso consentimento do Cliente, por ação ou omissão, quaisquer
informações ou documentos con denciais, obtidos nas tratativas e na
execução dos serviços contratados, observado o disposto no item 8.3 abaixo.

8.2.  Não será considerada quebra de con dencialidade, para os ns deste
Contrato, divulgação pela Magnetis de informações nas seguintes hipóteses:

(i)  se a informação for comprovadamente do conhecimento da Magnetis
antes de ser divulgada pelo Cliente;

(ii)  se a informação tiver sido legalmente obtida de terceiros, sem
inobservância de qualquer das disposições deste Contrato;



(iii)  se a informação está ou se tornou disponível ao público de outra forma,
que não em decorrência de qualquer ato ou omissão da Magnetis;

(iv)  se a informação tiver sido solicitada por qualquer autoridade e, após
comunicação à Magnetis, quando permitido por lei ou ato judicial ou
extrajudicial, esta última não tiver obtido decisão judicial que desobrigue a
Magnetis de fornecer tal informação à autoridade requerente.

8.3.  Fica acordado que a obrigação de sigilo ora pactuada vigorará mesmo
após o término da prestação dos serviços objeto deste Contrato, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, salvo autorização expressa por escrito do Cliente.

8.4.  Da mesma forma, as posições e operações realizadas pela Magnetis na
prestação dos serviços objeto deste Contrato, bem como qualquer relatório,
análise, opinião ou informação, prestadas sob qualquer forma ou meio
deverão ser mantidas pelo prazo de 5 (cinco) anos após o término deste
Contrato, em total con dencialidade pela Magnetis, bem como por todos os
respectivos administradores, funcionários, prestadores de serviço e agentes,
em relação a quaisquer terceiros, incluindo outras empresas ou pessoas que
façam parte do mesmo grupo econômico.

8.5.  As obrigações de sigilo previstas neste Contrato são recíprocas e se
aplicam, no que forem compatíveis, às informações da Magnetis às quais o
Cliente tiver acesso em decorrência da relação contratual existente,
especialmente as relacionadas a segredos de negócio, programas de
computador e outras tecnologias e métodos utilizados pela Magnetis na
prestação dos respectivos serviços.

9.  CONDIÇÕES GERAIS
9.1.  Se, em decorrência de qualquer decisão judicial irrecorrível, qualquer
disposição ou termo deste Contrato for declarado nulo ou for anulado, tal
nulidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais cláusulas
deste Contrato não atingidas pela declaração de nulidade ou pela anulação.

9.2.  O Cliente concorda, desde já, em outorgar à Magnetis instrumento(s)
particular(es) de mandato contendo todos ou parte dos poderes elencados
no presente Contrato e nos Questionários de Suitability, especialmente para:
(i) representá-lo perante a Corretora, para administrar a Carteira, assim
como praticar todos os atos, no melhor interesse do Cliente, para cumprir
com o objeto do presente Contrato; (ii) representá-lo perante terceiros com
relação ao objeto deste Contrato, podendo rmar documentos, dar e receber
quitação, no todo ou em parte, observada a legislação aplicável.



9.3.  O uxo de todas e quaisquer informações, incluindo comunicações,
esclarecimentos de procedimentos, entre outros, relacionados ao objeto
deste Contrato, entre as Partes, será feito pela Plataforma Eletrônica.

9.4.  O presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as
Partes, com relação ao objeto deste Contrato, substituindo todos os outros
documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as Partes, bem como
os entendimentos orais mantidos entre estas, anteriores à presente data.

9.5.  Para todos os ns e efeitos de direito, as Partes atribuem a este
Contrato a qualidade de título executivo extrajudicial nos termos e para os

ns do Artigo 784, inciso II, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(“Código de Processo Civil”), reconhecendo, desde já, a liquidez e certeza de
quaisquer obrigações pecuniárias previstas neste Contrato que venham a ser
cobradas por meio de processo de execução por quantia certa contra
devedor solvente.

9.6.  As Partes reconhecem, desde já, que suas obrigações assumidas nos
termos deste Contrato estão sujeitas à execução especí ca nos termos do
Artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil.

9.7.  Salvo se a obrigação estiver sujeita a prazo especí co nos termos deste
Contrato, as obrigações de fazer previstas neste Contrato serão exigíveis no
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento, pela respectiva
Parte, da noti cação que constituí-la em mora, cando facultada à Parte
credora a adoção das medidas judiciais necessárias: (i) à tutela especí ca, ou
(ii) à obtenção do resultado prático equivalente, por meio das medidas a que
se refere o Artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
9.7.1.  As Partes desde já expressamente reconhecem que o comprovante
de recebimento da noti cação, conforme mencionado no item anterior,
acompanhado dos documentos que a tenham fundamentado, será bastante
para instruir o pedido de tutela especí ca da obrigação.

9.8.  As Partes celebram este Contrato em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando-se ao seu el, pontual e integral cumprimento por si e por seus
sucessores e cessionários, a qualquer título.

9.9.  Não existe exclusividade entre a Magnetis e o Cliente, podendo a
Magnetis atuar como administradora de carteiras de títulos e valores
mobiliários em favor de outros investidores.

9.10.  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste



Contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou que possa vir a ser.
As informações cadastrais são de responsabilidade exclusiva do Cliente, que
se compromete a comunicar à Magnetis, por escrito, qualquer alteração que
venha a ocorrer em seus dados cadastrais, bem como nos dados constantes
do anexo a esta cha cadastral, responsabilizando-se pelo pagamento de
eventuais encargos que venham a ser cobrados da Magnetis, bem como por
toda e qualquer penalidade ou dano decorrente, direta ou indiretamente, de
alterações cadastrais não informadas.
A Magnetis analisará a documentação apresentada pelo Cliente, podendo
solicitar informações e/ou documentos adicionais, caso entenda necessário.
O Cliente autoriza a Magnetis a:

1.  proceder com a análise e conferência dos dados cadastrais constantes
desta cha cadastral, inclusive através do sistema da Central de Risco do
Banco Central do Brasil (“BACEN”) e do Serasa;

2.  encaminhar seus dados cadastrais aos órgãos de Proteção ao Crédito em
caso de inadimplemento de qualquer obrigação de pagamento à Magnetis; e

3.  fornecer seus dados cadastrais, saldos e movimentações nanceiras ao
BACEN, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, à CVM, à
Receita Federal do Brasil, ao administrador e ao distribuidor das cotas do
fundo de investimento.
Atendimento ao Cliente:
A Magnetis coloca-se à inteira disposição do Cliente para quaisquer dúvidas
com relação aos serviços objeto da presente cha cadastral, por meio do
telefone (11) 4380-8080 e do e-mail contato@magnetis.com.br.

Anexo I ao Contrato de Administração de Carteira de
Investimentos Política de Investimento

1.  Não obstante o per l de cada Cliente, a Magnetis poderá aplicar os
Valores Mobiliários nas seguintes concentrações:



VALORES MOBILIÁRIOS CONCENTRAÇÃO

Mínimo Máximo

VALORES MOBILIÁRIOS CONCENTRAÇÃO

Mínimo Máximo

Cotas de fundos de investimento em geral,
constituídos e regidos sob a lei brasileira,
inclusive aqueles administrados e/ou que
tenham as respectivas carteiras geridas pela
Corretora ou empresa(s) a eles ligada(s) ou
coligada(s), compreendendo, inclusive, mas
não limitado a, os seguintes tipos: a) fundos de
investimento regulados pela Instrução CVM
nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme
alterada; b) fundos de investimento em
participações, regulados pela Instrução CVM
nº 578, de 30 de agosto de 2016; c) fundos de
investimento imobiliário, regulados pela
Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de
2008, conforme alterada; d) fundos de
investimento em direitos creditórios,
regulados pela Instrução CVM nº 356, de 17
de dezembro de 2001, conforme alterada; e
e) fundos de investimento em índice de
mercado (fundos de índice ou exchange-
traded funds), regulados pela Instrução CVM
nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

0% 100%

Títulos de renda xa de emissão de
instituições nanceiras, tais como Letras de
Crédito Imobiliário, reguladas pela Lei nº
10.931, de 02 de agosto de 2004, e alterações
posteriores, e Letras de Crédito do
Agronegócio, reguladas pela Lei nº 11.076, de
30 de dezembro de 2004, e alterações
posteriores;

0% 100%



VALORES MOBILIÁRIOS CONCENTRAÇÃO

Mínimo Máximo

Títulos de emissão do Tesouro Nacional 0% 100%

2.  Títulos de emissão de instituições nanceiras, sujeitos ao Fundo
Garantidor de Créditos, deverão respeitar o limite de máximo de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por instituição nanceira ou
conglomerado nanceiro. Adicionalmente, o Conselho Monetário Nacional
estabeleceu, em dezembro de 2017, teto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), a cada período de 4 (quatro) anos, para garantias pagas pelo Fundo
Garantidor de Créditos para cada investidor (pessoa natural ou jurídica).

Anexo II ao Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços de Administração de Carteira

de Títulos e Valores Mobiliários Fatores de Risco

Encontram-se listadas abaixo as principais modalidades de risco a que estão
sujeitos os investimentos em Valores Mobiliários, não representando, no
entanto, a totalidade dos riscos, os quais são inteiramente conhecidos e
assumidos pelo Cliente.
Riscos gerais: Os investimentos em Valores Mobiliários estão sujeitos às
variações das condições dos mercados em que os seus recursos são
investidos, incluindo os mercados de renda xa (títulos públicos e privados) e
variável (ações e outros valores mobiliários), de câmbio, juros, bolsa e
derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e
econômicas nacionais e internacionais. A Carteira possui investimentos de
risco. O valor dos ativos e passivos pode sofrer variações periódicas,
inclusive bruscas, acarretando, em consequência, a sua desvalorização.
 
Risco de mercado: Consiste no risco de variação no valor dos ativos e
passivos integrantes da Carteira, de acordo com as utuações de preços e



cotações de mercado, que podem ser afetados por diversos fatores,
incluindo as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. Nessas
circunstâncias, o valor da Carteira pode ser afetado negativamente. Além
disso, podem ocorrer variações signi cativas no preço dos ativos e passivos
entre a data da aprovação das operações pelo Cliente e a data do
fechamento e execução das operações pelos agentes nanceiros. A queda
dos preços dos Valores Mobiliários pode ser temporária, não existindo, no
entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou
indeterminados. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos
preços dos ativos, passivos e dos derivativos pode ser elevada, podendo
acarretar oscilações bruscas no patrimônio do Cliente.
Risco Sistêmico: Os ativos integrantes da Carteira poderão estar sujeitos a
outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da
Magnetis, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos
extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de
natureza política, econômica ou nanceira que modi quem a ordem atual e
in uenciem de forma relevante o mercado nanceiro e/ou de capitais
brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização
da moeda e de mudanças legislativas e da regulamentação aplicável à
Carteira e aos ativos integrantes da Carteira. Referidas alterações poderão
resultar em perda de liquidez dos ativos que compõem a Carteira. Tais fatos
poderão acarretar prejuízos ao Cliente. A Carteira desenvolverá suas
atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da
política econômica praticada pelo Governo Federal. O Governo Brasileiro
poderá intervir na economia realizando relevantes mudanças em suas
políticas.
Risco de crédito: Consiste no risco de inadimplemento ou atraso pelos
emissores de Valores Mobiliários  que integram a Carteira ou o não
cumprimento de suas obrigações de pagar tanto o principal como os
respectivos juros de suas dívidas, podendo ocasionar, conforme o caso, a
redução de ganhos ou mesmo perdas nanceiras até o valor das operações
contratadas e não liquidadas. Adicionalmente, os contratos de derivativos
estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição
garantidora não honrar sua liquidação.
Risco de Contraparte: Consiste no risco das contrapartes dos ativos

nanceiros que integram a Carteira não cumprirem com suas obrigações por
ocasião da liquidação das operações.
Risco de liquidez: O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo
falta de demanda pelos Valores Mobiliários integrantes da Carteira. Neste
caso, a Magnetis pode não estar apta a efetuar pagamentos relativos a
resgates, quando solicitados pelo Cliente. Este cenário pode se dar em



função da falta de liquidez dos mercados nos quais os Valores Mobiliários
integrantes da Carteira são negociados ou de outras condições atípicas de
mercado.
Risco decorrente da oscilação de mercados futuros: Alguns dos Valores
Mobiliários componentes da Carteira, inclusive títulos públicos, podem estar
sujeitos a restrições de negociação por parte das entidades do mercado
organizado ou de órgãos reguladores. Essas restrições podem ser relativas
ao volume das operações, à participação no volume de negócios e às
oscilações máximas de preços, entre outras. Em situações em que tais
restrições estiverem sendo praticadas, as condições de movimentação e
preci cação dos Valores Mobiliários integrantes da Carteira poderão ser
prejudicadas.
Risco decorrente da preci cação dos Valores Mobiliários: A preci cação
dos Valores Mobiliários deverá ser realizada de acordo com os critérios de
avaliação estabelecidos na regulamentação em vigor. Poderão existir
diferenças entre os preços obtidos através da utilização dos referidos
critérios e os preços de transações envolvendo tais Valores Mobiliários
efetivamente realizadas no mercado. Os valores de liquidação de alguns
Valores Mobiliários podem divergir bastante dos valores pelos quais estes
estão avaliados. Tais divergências poderão também ocorrer nas ocasiões em
que a Magnetis tiver que liquidar posições com o propósito de honrar
pedidos de retiradas solicitados pelo Cliente. Em tais circunstâncias, o valor
do patrimônio do Cliente pode ser afetado de maneira adversa.
Riscos operacionais: O risco operacional é gerado por falhas nos processos
de investimento. Ele abrange desde a perda da data de resgate de uma
aplicação a panes nos sistemas internos de tecnologia de bolsas organizadas
de negociações de Valores Mobiliários.
Risco proveniente do uso de derivativos: A Carteira poderá conter, ainda
que indiretamente, operações cursadas nos mercados de derivativos.
Instrumentos derivativos são normalmente considerados especulativos e
envolvem vários fatores de riscos, incluindo a complexidade de seus termos,
alavancagem, falta de liquidez, imperfeição na correlação com o ativo
subjacente, falta de mercados e cientes, além dos preços muitas vezes
voláteis ou pouco con áveis. Em determinadas circunstâncias os preços de
instrumentos derivativos podem experimentar variações expressivas no
mercado, não obstante o preço do ativo subjacente permaneça inalterado no
mesmo período. Quando utilizados como instrumentos de hedge, uma
imperfeição no nível de correlação entre o derivativo e o ativo que se
pretende proteger pode impedir a Carteira de obter o efeito desejado,
expondo o Cliente ao risco de perdas. Por outro lado, quando utilizados com
o propósito de alavancagem, os instrumentos derivativos podem ampliar os



efeitos das perdas do Cliente. Uma carteira que possui níveis de exposição
maiores que seu valor representa risco adicional para seus investidores. Em
decorrência da ausência de limites máximos formais para o uso de
derivativos, operações envolvendo tais instrumentos podem sujeitar a
Carteira a signi cativos níveis de risco, podendo ocasionar perdas, inclusive
substanciais, para o Cliente, e até a necessidade de aporte de recursos
adicionais para cobrir eventuais prejuízos.
Risco de concentração de Valores Mobiliários de um mesmo emissor: A
possibilidade de concentração da Carteira em Valores Mobiliários de um
mesmo emissor representa risco de liquidez dos Valores Mobiliários.
Alterações da condição nanceira de uma companhia ou de um grupo de
companhias, alterações na expectativa de desempenho/resultados das
companhias e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada
ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos
Valores Mobiliários. Nestes casos, o Cliente pode ser obrigado a liquidar os
Valores Mobiliários da Carteira a preços depreciados, podendo, com isso,
in uenciar negativamente o valor da Carteira.
Riscos inerentes aos investimentos em fundos de investimento: Os
investimentos em fundos de investimento estão sujeitos, além de todos os
riscos mencionados anteriormente, a riscos especí cos relacionados à
própria estrutura desses fundos. Exemplo desses riscos é a imposição de
períodos de carência ou prazos longos para cotização de resgates, cobrança
de taxas de saída, até a impossibilidade total de resgate dentro de
determinados períodos, permanecendo a Carteira exposta, durante o
respectivo período, aos riscos associados aos fundos investidos. Além disso,
a Magnetis não pode assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos
prestadores de serviços dos fundos de investimento nos quais os recursos
venham ser aplicados, inclusive de outros gestores, sujeitando-se os
investimentos em fundos aos riscos decorrentes da estrutura das referidas
instituições, inclusive decorrentes de fraudes. A seleção dos fundos de
investimento em que os recursos serão aplicados é feita em regime de
melhores esforços, não podendo a Magnetis, entretanto, assegurar
quaisquer níveis de excelência com relação à equipe de gestão ou outros
funcionários envolvidos na prestação de serviços aos referidos fundos de
investimento. Ressalta-se, ainda, que os fundos de investimento cujos
regulamentos permitem a realização de operações no mercado de
derivativos estão sujeitos a signi cativos níveis de risco, podendo tais
operações ocasionar perdas substanciais para os seus cotistas e
consequentemente, para o Cliente, e até a necessidade de aporte de
recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos. As aplicações realizadas
em fundo de investimento comumente não contam com garantia de
quaisquer dos prestadores de serviço do fundo, de qualquer mecanismo de



seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer,
inclusive, perda total do patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente,
do capital investido pelos Cliente.
Riscos Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios: Além dos riscos acima mencionados, especialmente os
“Riscos Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento” e o “Risco
Crédito”, o investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
(FIDC), regidos pela Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001,
conforme alterada, caso aplicável, está tipicamente sujeita aos seguintes
riscos, sem prejuízos de outros que possam vir a ser aplicáveis: (i) Risco de
Originação - FIDCs irão adquirir direitos creditórios elegíveis, conforme
previsto em cada regulamento, que tenham sido originados com observância
de processos de originação e/ou políticas de concessão de crédito. No
entanto, não é possível assegurar que a observância de tais processos e/ou
políticas garantirá a qualidade dos direitos creditórios e/ou a solvência de
seus respectivos devedores, ou que as diretrizes e parâmetros serão
corretamente interpretados e aplicados quando da realização dos
investimentos pelo FIDC; (ii) Risco de Liquidez – consiste no risco de redução
ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira do FIDC nos
respectivos mercados em que são negociados, devido a condições especí cas
atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados.
Em virtude de tais riscos, o gestor do FIDC poderá encontrar di culdades
para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo
desejados; (iii) Risco de Invalidade ou Ine cácia da Aquisição de Direitos
Creditórios - A subscrição ou aquisição de direitos creditórios pelo FIDC
pode ser nula, anulável ou tornada ine caz, em razão de diversas causas que
incluem sem limitação a ocorrência de fraude contra credores e fraude à
execução, ou ausência de registro dos documentos de cessão junto aos
cartórios de registro de títulos e documentos competentes, impactando
negativamente o patrimônio do FIDC; e (iv) Risco de Irregularidade de
Documentos Comprobatórios - documentos comprobatórios dos diretos de
crédito podem eventualmente conter irregularidades, como falhas na sua
elaboração e erros materiais. Por este motivo, eventual cobrança em juízo
dos respectivos devedores poderá ser menos célere do que o usual. Assim, o
FIDC poderá permanecer longo tempo sem receber os recursos oriundos dos
direitos creditórios de sua carteira discutidos judicialmente, o que pode lhe
causar prejuízo patrimonial.
Riscos Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento em
Participações: Além dos riscos acima mencionados, especialmente os
“Riscos Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento”, o
investimento em Fundos de Investimento em Participações (FIP), regidos
pela Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, caso aplicável, está



tipicamente sujeito aos seguintes riscos, sem prejuízos de outros que possam
vir a ser aplicáveis: (i) Risco Operacional das Sociedades Investidas - por ser
um investimento caracterizado pela participação em companhias, todos os
riscos operacionais que cada uma das companhias investidas pelo FIP
incorrerem, no decorrer da existência do FIP, são também riscos
operacionais da Carteira, uma vez que o desempenho do mesmo decorre do
resultado obtido nas atividades das referidas sociedades; (ii) Risco de
Propriedade da(s) Companhia(s) Investida(s) - Apesar da carteira do FIP ser
constituída, predominantemente, por valores mobiliários de emissão de
companhia(s) investida(s), conforme previsto em cada regulamento, a
propriedade das cotas do FIP não confere ao Cliente a propriedade direta
sobre tais valores mobiliários. Os direitos dos cotistas e, consequentemente
do Cliente, são exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não
individualizado, no limite do regulamento e da legislação em vigor,
proporcionalmente ao número de cotas detidas; e (iii) Riscos Relacionados à
Amortização - os recursos gerados pelo FIP são provenientes dos
rendimentos, dividendos e outras boni cações que sejam atribuídas aos
ativos de emissão das sociedades investidas e ao retorno do investimento
nas sociedades investidas mediante o seu desinvestimento. A capacidade do
FIP de amortizar cotas está condicionada ao recebimento, pelo FIP, dos
recursos acima citados; e (iv) Riscos Gerais Relacionados às Sociedades
Investidas - os investimentos de FIP são considerados de longo prazo e o
retorno do investimento pode não ser condizente com o esperado pelo
Cliente. Não há garantias de (a) bom desempenho de quaisquer das
sociedades investidas, (b) solvência das sociedades investidas e
(c) continuidade das atividades das sociedades investidas por FIP. Tais riscos,
se materializados, podem impactar negativa e signi cativamente os
resultados da carteira do FIP e o valor das suas cotas. As sociedades
investidas porem passar por situação de insolvência, falência, mau
desempenho operacional, e nestas ocasiões o Cliente poderá experimentar
perdas, incluindo de todo o capital investido em determinado FIP.
Riscos Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento
Imobiliários: Além dos riscos acima mencionados, especialmente os “Riscos
Inerentes aos Investimentos em Fundos de Investimento”, o investimento em
Fundos de Investimento Imobiliário (FII), regidos pela Instrução CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, está tipicamente sujeito aos
seguintes riscos, sem prejuízos de outros que possam vir a ser aplicáveis:
(i) Risco de Sinistro - no caso de sinistro envolvendo a integridade dos ativos
do FII, os recursos obtidos em razão de seguro (se houver) poderão ser
insu cientes para reparação dos danos sofridos e poderão impactar
negativamente a rentabilidade dos ativos; (ii) Risco Relativo à Rentabilidade
e aos Ativos do FII - o investimento em cotas de FII podem ser comparados à
aplicação em valores mobiliários de renda variável, pois a rentabilidade das



cotas dependem da valorização imobiliária e do resultado da administração
dos bens que compõem o patrimônio do fundo, bem como da remuneração
obtida por meio da comercialização e do aluguel de imóveis. A
desvalorização ou desapropriação de imóveis adquiridos pelo FII, a queda da
receita proveniente de aluguéis, entre outros fatores associados aos ativos
do FII poderão impactar negativamente a rentabilidade das cotas. Além
disso, o FII pode estar exposto aos riscos inerentes à locação ou
arrendamento dos imóveis integrantes de sua carteira, de forma que não há
garantia de que todas as unidades dos imóveis de titularidade do FII estarão
a todo tempo alugados ou arrendados.
Outros riscos: Os investimentos em Valores Mobiliários, além dos riscos
inerentes aos Valores Mobiliários em si e/ou ao mercado em que são
negociados, conforme mencionado acima, estão ainda sujeitos aos riscos
relativos às normas e regras cambiais, de conversibilidade de moeda, uxos
de capitais, transferência de recursos e incidência de tributos. Mudanças no
ambiente político e/ou econômico, bem como na estrutura legal, regulatória
e/ou scal podem ocorrer, podendo ocasionar impactos negativos,
provisórios ou permanentes, no desempenho e/ou liquidez dos Valores
Mobiliários.
Os fatores de risco listados acima não contemplam os riscos especí cos aos
quais os fundos de investimento nos quais os recursos do Cliente poderão
ser alocados estão sujeitos.
Os termos iniciados em letras maiúsculas, quando utilizados e não de nidos
de outra forma neste Anexo II, terão o signi cado que lhes são atribuídos no
Contrato.

Anexo III ao Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços de Administração de Carteira

de Títulos e Valores Mobiliários

Condições Operacionais
Saldo Inicial Mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais)
Aportes Adicionais mínimos: R$ 100,00 (cem reais)
Resgates Mínimos: R$ 100,00 (cem reais)


