Highly Confidential

Declaração de Investidor Profissional

Declaration of Professional Investor
(versão 01.2015)

Razão Social
Name of Company

CNPJ
Federal Tax Number

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

Código Cotista

Quotaholder’s Code

Nome / Razão Social
Name / Name of Company

CPF / CNPJ
Individual Taxpayer’s Number / Federal Tax Number

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1)
Name of Holder or Legal Proxy (1)

CPF / CNPJ
Individual Taxpayer’s Number / Federal Tax Number

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2)
Name of Holder or Legal Proxy (2)

CPF / CNPJ
Individual Taxpayer’s Number / Federal Tax Number

De acordo com o artigo 1º da Instrução CVM 554/2014, que acrescentou o art. 9º-A à Instrução CVM nº 539/2013, o cliente enquadra-se
na condição de investidor profissional por ser (assinalar uma das opções abaixo) / According to article 1 of CVM’s Instruction 554/2014, which

added Article 9-A to CVM’s Instruction 539/2013, the client fits into the condition of professional investor as (select one of the options below):

Instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil / Financial institution or institution
authorized to work by the Brazilian Central Bank;
Companhia seguradora ou sociedade de capitalização / Insurance company or investment company;
Entidade aberta ou fechada de previdência complementar / Open and private entities for supplementary welfare;
Pessoa natural que possui investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (obrigatório
anexar documento comprobatório) / Individual having financial investments superior to ten million reais (R$10,000.000.00 – it is
compulsory to attach a document of proof)
Pessoa jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (obrigatório
anexar documento comprobatório) / Company having financial investments superior to ten million reais (R$10,000.000.00 - it is
compulsory to attach a document of proof)
Fundo de investimento / Investment Fund
Clube de investimento que tem a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM /
Investment Club, provided that its portfolio is managed by a administrator of a securities portfolio authorized by CVM
Agentes autônomo de investimento, administrador de carteira, analista ou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM,
em relação a seus recursos próprios / Independent investment agents, portfolio administrators, securities analysts and advisors
authorized by CVM, in relation to their own funds;
Investidores não residente / Non-resident investors
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O cliente declara, ainda, que:

The client also declares that:

a) ao assinalar uma das opções do quadro acima e ao assinar
este instrumento, está afirmando a condição de investidor
qualificado e declarando possuir conhecimento sobre o mercado
financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam
aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares
conferidas aos investidores não-qualificados;

a) Upon selecting one of the above options, and by signing this
instrument, is claiming its condition of professional investor and
declares to be sufficiently aware of the financial and securities
market to declare that no legal and regulatory protection given to
non-professional investors are applicable to it.

b) está ciente de que o FUNDO do qual participará como
investidor qualificado poderá, nos termos da legislação em vigor
e desde que previsto em seu Regulamento, entre outras coisas:
(i) admitir a utilização de ativos financeiros na integralização e
resgate de cotas;
(ii) cobrar taxa de performance conforme estabelecido no
Regulamento; e
(iii) estabelecer prazos para conversão (apuração da quantidade
de cotas ou valor financeiro) e para pagamento de resgates
diferentes daqueles previstos na Instrução CVM 555.
c) atesta como investidor qualificado ser capaz de entender,
ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados à
aplicação de seus recursos em um Fundo de investimento
destinado a investidores qualificados.

b) It is aware that the FUND which will participate as professional
investor may, under the terms of the legislation in force and of its
Regulation, among other things:
(i) Admits the use of financial assets in the payment and
redemption of quotas;
(ii) Charges a performance rate as set up in the Regulation; and
(iii) Establishes terms for conversion (calculation of the quantity
of quotas or financial value) and for payment of redemptions
different from those anticipated by CVM’s Instruction 555.
c) Attests as professional investor to be capable of
understanding, contemplating and assuming the financial risks
related to the investment of its funds in an Investment Fund
designed to professional investors.

X

Local / Venue

Data / Date (d/m/y)

Titular ou seu Representante Legal (1) / Name of Holder or Legal Proxy (1)
X

Titular ou seu Representante Legal (2) / Name of Holder or Legal Proxy (2)
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