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Preencher Razão Social e CNPJ apenas se for Pessoa Jurídica. Fill Corporate Name and CNPJ for legal entity only.

Código Cotista
Quotaholder’s Code

Razão Social
Corporate Name

CNPJ
Corporate Taxpayer Registry

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF
Individual Taxpayer Registry

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF
Individual Taxpayer Registry

Distribuidor
Distributor

Pretendendo assumir a condição de Cotista do FUNDO, vem, pelo presente
termo, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO FUNDO, DECLARANDO
NESTA OPORTUNIDADE QUE:

Assuming the condition of Quotaholder of the FUND, hereby EXPRESSLY
DECLARES ITS ADHESION TO THE FUND BY STATING HEREIN THAT:

a) antes de assinado o presente Termo, teve acesso ao inteiro teor (i) do
Regulamento, (ii) da Lâmina de Informações Essenciais (caso aplicável); e (iii)
do Formulário de Informações Complementares do FUNDO;

a) before signing the present Term, it has read the entire content of (i) the
Regulation, (ii) the Form of Essential Information (if applicable); and (iii) the
FUND’s Supplementary Information Form;

b) leu e compreendeu o inteiro teor dos documentos supramencionados, os
quais declara conhecer e aceitar, e que formam, junto a este Termo, um
único instrumento para todos os fins de direito;

b) it has read and understood the entire content of the above mentioned
documents, which declares to know and accept, and that form, in
conjunction with the present Term, one sole instrument for all legal
purposes;

c) está ciente que:
(i) O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO À SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM
ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS RISCOS DAÍ
DECORRENTES;
(ii) não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam
ser incorridas pelo FUNDO;
(iii) a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por
parte da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), garantia de
veracidade das informações prestadas ou de adequação do Regulamento à
legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu
Administrador, Gestora e demais prestadores de serviços;
(iv) foi adotada estrutura de gestão compartilhada para permitir a atuação
complementar de Gestoras especializadas em seus respectivos mercados de
atuação, tornando a gestão mais qualificada, sendo certo que isto pode gerar
potencial conflito em razão de decisões de investimento divergentes, hipótese
na qual o Administrador pode atuar como árbitro, sempre garantindo o melhor
interesse do FUNDO e de seus cotistas;
(v) as estratégias de investimento adotadas pela Gestora do FUNDO e o risco
intrínseco aos ativos que compõem sua Carteira podem resultar em perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do Cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO;
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c) it is aware that:
(i) THE FUND MAY BE EXPOSED TO SIGNIFICANT CONCENTRATION IN ASSETS
OF FEW ISSUERS WITH THE ENSUING RISKS;
(ii) there is no guarantee against possible financial losses that may be incurred
by the FUND;
(iii) the granting of a registry for the sale of quotas of the FUND does not infer,
by
the
Securities
and
Exchange
Commission
(“CVM”),
the
guarantee of truthfulness of the information provided, the adequacy of the
Regulation to the legislation in force nor the judgment on the
quality of the FUND or its Administrator, Manager and other service providers;
(iv) a shared management structure was adopted in order to enable the
Managers to complement each other’s work in accordance to their experience,
which will qualify the service, but can also generate the possibility of conflict
due to divergent management decisions, in which hypothesis the Administrator
may act as an arbitrator, always guaranteeing the best interest of the FUND
and its Quotaholders;
(v) the investment strategies adopted by the FUND’s Manager and the risks
inherent to the assets that make up its Portfolio can result in losses greater
than the capital invested and the resultant responsibility of the Quotaholders
to make any subsequent additional fund contributions to cover the referred
losses;capital invested;
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(vi) os principais riscos a que o FUNDO pode estar sujeito, de acordo com as
características dos mercados em que investe, estão descritos abaixo, sendo
certo que no Formulário de Informações Complementares do FUNDO,
disponível no website do Administrador do FUNDO (www.bnymellon.com.br),
poderão ser obtidas informações detalhadas acerca dos referidos riscos, bem
como de outros riscos a que o FUNDO possa estar sujeito:
Bolsa - Long and Short Neutro: Risco inerente a variação dos preços das ações
está neutralizado, porém está exposto a variação da taxa de juros.
Bolsa - Índice: Risco de variação dos preços das ações devido a mudança do
valor dos indices de ações.
Bolsa - Exterior: Risco de variação dos preços dos ativos devido a exposição ao
câmbio.
Taxa de Juros - Local: Risco de variação dos preços dos ativos devido a
mudança de valor da taxa básica de juros da economia brasilieira.
Crédito - Soberano: Risco de perda substancial devido a incerteza de
pagamento de obrigação financeira de um Estado Soberano.

(vi) the main risks under which the FUND may be subject, according to the
characteristics of the markets where it invests, are the ones described below,
and that the FUND’s Supplementary Information Form, available in the FUND’s
Administrator website (www.bnymellon.com.br), contain detailed information
about such risks, as well as other risks which the FUND may be subject to:
Stock – Long and Short Neutral: Risk on Stock Price Variation is neutralized
although exposure to interest rates is not.
Stock – Index: Risk on Stock Price Variation based on changes in stock index.
Stock – Foreign: Risk on Stock Price Variation based on currency exposure.
Interest rate - Local: Risk on Asset Price Variation based on the Brazilian
Government interest rate.
Credit – Government: Potential Risk Loss based on default by a Government.

X

Local / Place

Data / Date (dd/mm/yy)

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (1)
X

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (2)
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