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LEGATUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO
CNPJ: 31.772.285/0001-02

Aplicações e Resgates

Aplicação mínima inicial
R$10.000,00

Não há - para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Planner Corretora de Valores S.A.

Aplicação máxima inicial Não há.

Aplicações e resgates adicionais
R$5.000,00

Não há - para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Planner Corretora de Valores S.A.

Valor mínimo de permanência
R$5.000,00

Não há - para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Planner Corretora de Valores S.A.

Valor máximo por cotista 100%
Cota de aplicação D0 Fechamento
Cota de Resgate D0 Fechamento
Pagamento D1
Carência Não há
Horário de movimentação Até 15:00hs

Em casos excepcionais de liquidez de mercado, o FUNDO poderá ser fechado para resgates. Neste caso, a CVM será
informada imediatamente e será convocada uma Assembleia de cotistas. É facultado ao ADMINISTRADOR suspender,
a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO , desde que tal suspensão se aplique a novos investidores e
cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do
FUNDO para aplicações. O ADMINISTRADOR comunicará imediatamente aos intermediários sobre a eventual
existência de fundos que não estejam admitindo captação. O FUNDO deverá permanecer fechado para aplicações
enquanto perdurar o período de suspensão de resgates.
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Avisos Importantes ao Investidor

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE
INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO
IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS
PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE
INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO
PRAZO.

ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM
RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

ESTE FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE
EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA E/OU DOS
ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS QUAIS O FUNDO APLICA,
INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA,
FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS
QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTO NOS QUAIS O FUNDO APLICA.

ESTE FUNDO PODE INVESTIR MAIS DE 30% EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO, ESTANDO SUJEITO A RISCOS
DE PERDA SUBSTANCIAL EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETAREM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS
INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE
ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES
RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM
A CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS QUAIS O FUNDO APLICA.

O objetivo do Fundo é buscar a valorização das cotas por meio de aplicações em Ativos Financeiros e demais
modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais que envolvam vários fatores de risco, sem o
compromisso de concentração em nenhum fator em especial, de acordo com a política de investimento estabelecida no
Regulamento.

Objetivo

Público Alvo
O Fundo é desCnado a captação de recursos de invesCdores pessoas Dsicas ou jurídicas em geral, sujeitas a limites de
aplicação mínima estabelecidos pelo Administrador, doravante designados CoCstas. Este Regulamento observa, no que
couber, as modalidades de invesCmento, limites e vedações das Resoluções 4.661/18 e 4.604/17 do Conselho
Monetário Nacional e posteriores alterações, cabendo aos coCstas o controle e consolidação dos limites de alocação e

concentração das posições consolidadas de seus recursos aos limites estabelecidos pela regulamentação a eles aplicável.
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Classificação ANBIMA
Multimercado Macro

Classificação CVM
Multimercado

Política de Investimento
O Fundo, na aplicação de seus recursos, deve cumprir os seguintes limites de concentração por ativos financeiros, por 

emissor dos ativos financeiros e por modalidade de ativos financeiros:

Limites de Concentração por Emissor:
Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 20%
Companhias Abertas 10%
Fundos de Investimento 10%
Pessoas Físicas VEDADO
Pessoas Jurídicas de Direito Privado, exceto Instituições Financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central e Companhias Abertas VEDADO

União Federal Sem Limites
As aplicações do Fundo em ações de companhias abertas, bônus ou recibos de subscrição, certificados de ações, cotas
de fundos de investimento de ações, cotas de fundos de índices de ações e Brazilian Depositary Receipts
classificados como nível II e III, nos termos da Instrução CVM 332/2000, não estão sujeitas a limites de Concentração
por Emissor.

Outros Limites de Concentração por Emissor:

Ativos financeiros de emissão do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de empresas a eles ligadas VEDADO

Ações de emissão do ADMINISTRADOR VEDADO
Fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, pela GESTORA ou empresas a 
ele ligados eles ligadas Sem Limites

Limites de Concentração por Modalidade de Ativo Financeiro:
GRUPO A:
Cotas de FI Instrução CVM 555 destinados a Investidores em Geral Sem Limites
Cotas de FIC Instrução CVM 555 destinados a Investidores em Geral Sem Limites
Cotas de Fundos de Índice Renda Variável VEDADO
Cotas de Fundos de Índice Renda Fixa VEDADO

Conjunto dos 
seguintes 

Ativos 
Financeiros:

Cotas de FI Instrução CVM 555 destinado a Investidores 
Qualificados VEDADO

20%

Cotas de FIC Instrução CVM 555 destinado a Investidores 
Qualificados VEDADO

Cotas de FI Imobiliário VEDADO
Cotas de FI e/ou FIC em Direitos Creditórios VEDADO
CRI VEDADO
Outros Ativos Financeiros (exceto os do Grupo B) 20%

Cotas de FI e/ou FIC em Direitos Creditórios 
Não Padronizados - FIDC-NP VEDADO

VEDADOCotas de FI Instrução CVM 555 destinados a 
Investidores Profissionais VEDADO

Cotas de FIC Instrução CVM 555 destinados a 
Investidores Profissionais VEDADO
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GRUPO B:
Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas lastreadas nestes 
títulos

Sem Limites

Ouro adquirido ou alienado em negociações realizadas em mercado 
organizado

Sem Limites

Títulos de emissão ou coobrigação de Instituição Financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil

50%

Valores Mobiliários objeto de oferta pública registrada na CVM, exceto 
os do Grupo A

50%

Notas Promissórias e Debêntures, desde que tenham sido emitidas por 
companhias abertas e objeto de oferta pública

50%

Ações, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas e objeto 
de oferta pública e sejam admitidas à negociação em bolsa de valores ou 
entidade do mercado de balcão organizado

Sem Limites

Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Privados 50%

Fundos Estruturados
Limite 

individual
Limite Global

Cotas de FI ou FIC em Participações VEDADO

VEDADO
Cotas de FI ou FIC em Direitos Creditórios VEDADO
Cotas de FI ou FIC em Direitos Creditórios Não Padronizados - FIDC-NP VEDADO
Cotas de FI Imobiliário VEDADO
Cotas de FI em Empresas Emergentes VEDADO
Outros Limites de Concentração por Modalidade:
Limites de Exposição a ativos de Crédito Privado 50%
Operações na contraparte da tesouraria do ADMINISTRADOR, GESTORA ou de empresas a 
eles ligadas

PERMITIDO

Fundos de investimento que invistam diretamente no FUNDO VEDADO
Operações de day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo 
dia, com o mesmo ativo financeiro, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada, 
total ou parcialmente

VEDADO

Exposição a operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura, com registro ou 
negociação em bolsa de valores ou de mercadoras e de futuros ou com atuação de câmara e 
prestadores de serviço de compensação e de liquidação como contraparte garantidora da 
operação e que tais operações não podem resultar em possibilidade de perda superior a uma 
vez ao seu respectivo patrimônio liquido (100% PL), sendo vedado a realização de operações 
a descoberto.

Até 1,00 vez o 
Patrimônio 

Líquido

Operações de empréstimos de ações e/ou títulos públicos na posição tomadora VEDADO

Operações de empréstimos de ações e/ou títulos públicos na posição doadora

Até a totalidade 
dos ativos 

financeiros da 
carteira

Limite de exposição em operações nos mercados de derivativos e liquidação futura e 
operações de empréstimo de ativos financeiros na posição tomadora

VEDADO

Limite de margem aplicável nos casos em que o Fundo realizar operações em valor superior 
ao seu Patrimônio Líquido

N/A
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Disposições da Resolução 4.661/18
Aplicação em ativos financeiros de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas de direito privado e
pessoas físicas, que não atendam as condições abaixo, salvo ao se tratar de certificados de
recebíveis de emissão de companhias securitizadoras, debêntures com participação nos lucros,
títulos emitidos por SPEs:

VEDADO

I. com coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

II. com cobertura de seguro que não exclua cobertura de eventos relacionados a casos fortuitos
ou de força maior e que garanta o pagamento de indenização no prazo máximo de 15 (quinze)
dias após o vencimento dos títulos ou valor mobiliário;

III. com coobrigação de instituição financeira, no caso de cédula de crédito imobiliário (CCI);
sendo certo que, as CCIs adquiridas antes da entrada em vigor da Resolução 4275 do Conselho
Monetário Nacional poderão ser mantidas no FUNDO até o vencimento sem a necessidade
de cumprimento da obrigação disposta no presente inciso; ou

IV. com emissão de armazém certificado, no caso de warrant agropecuário (WA)

Aplicação em ações de companhias que não estejam admitidas à negociação em segmento
especial nos moldes do Novo Mercado ou Bovespa Mais nem classificadas nos moldes do Nível 2
da Bovespa, salvo se tiverem realizado sua primeira distribuição pública de ações anteriormente
à 29 de maio de 2001

VEDADO

Realização de operações compromissadas reversas VEDADO

Limite máximo de depósito de margem em relação às posições em títulos da dívida pública
mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira do Fundo. Para
verificação deste limite, não serão considerados os títulos recebidos como lastro em operações
compromissadas

15%

Valor total dos prêmios de opções pagos em relação às posições em títulos da dívida pública
mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira do FUNDO. Para
verificação deste limite, não serão considerados os títulos recebidos como lastro em operações
compromissadas

5%

Limite máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento que possuam exposição
superior a 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido nos mercados de derivativos
e liquidação futura VEDADO

Limite máximo em relação a uma mesma série de títulos ou valores mobiliários, com exceção de
ações, bônus de subscrição de ações, recibos de subscrição de ações, certificados de recebíveis
emitidos com adoção de regime fiduciário e debêntures de emissão de SPE

Sem Limites

Limite máximo em relação a uma mesma classe ou série de cotas de Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDC) VEDADO

Limite máximo em relação ao patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento
em participações (FIP), fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em
participações (FIC FIP)

VEDADO

O Fundo não estará sujeito aos “Limites de concentração por Emissor e por Investimento” em relação aos ativos
financeiros abaixo descritos, devendo o cotista observar os limites estabelecidos pela Resolução 4.661 em relação ao
total de seus recursos:
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Limite máximo em relação ao patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento

imobiliário (FII)
VEDADO

Limite máximo em relação ao patrimônio líquido de um mesmo fundo mútuo de investimento

em empresas emergentes (FMIEE).
VEDADO

Limite máximo em relação ao patrimônio líquido de um mesmo Fundo de Índice Sem Limites

Limite máximo em relação ao patrimônio liquido de uma mesma Instituição Financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (Para esse controle deve ser utilizado o

patrimônio disponibilizado no website do Banco Central do Brasil, que possui atraso de

divulgação de 3 (três) meses)

Sem Limites

Limite máximo do capital votante de uma mesma Companhia Aberta. Para fins de verificação

deste limite devem ser considerados adicionalmente os bônus de subscrição, os recibos de

subscrição e as debêntures conversíveis em ações de uma mesma companhia.

Sem Limites

Limite máximo do capital total de uma mesma Companhia Aberta. Para fins de verificação deste

limite devem ser considerados adicionalmente os bônus de subscrição, os recibos de subscrição

e as debêntures conversíveis em ações de uma mesma companhia.

Sem Limites

Limite máximo do capital total de uma mesma SP (Caberá aos cotistas o cálculo de exposição

dos valores aplicados por meio do Fundo no capital total de uma mesma SPE de forma a

assegurar que os limites da Resolução 3.792/09 estão sendo atendidos)

Sem Limites

Limite máximo do patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis

com a adoção de regime fiduciário (Caberá aos cotistas o cálculo de exposição dos valores

aplicados por meio do Fundo no patrimônio separado constituído nas emissões de

certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário, de forma a assegurar que os

limites da Resolução 3.792/09 estão sendo atendidos)

Sem Limites

A posição consolidada dos investimentos realizados por meio de fundos de investimentos e de fundos de

investimentos em cotas de fundos de investimentos com as posições das carteiras próprias e carteiras administradas

da Entidade para fins de verificação dos limites estabelecidos na Resolução 4.661/18 deverão ser consolidados

e observados pela própria Entidade.

Disposições Adicionais da Resolução 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, alterada pela Resolução 4.606/17 do 

Conselho Monetário Nacional.

Não é de responsabilidade do Administrador do Fundo a avaliação/verificação da classificação de baixo risco de 

crédito ou de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento da GESTORA, avaliação esta 

efetuada, dentre outros critérios, por agência classificadora de risco em funcionamento no País

Aplicar em títulos e/ou valores mobiliários emitidos por Estados e/ou Municípios VEDADO

Aplicar em cotas de fundos de investimentos regidos pela ICVM 555/14 não administrados pelo

Administrador
VEDADO

Aplicar em cotas de fundos de investimentos regidos pela ICVM 555/14 constituídos sob a forma

de condomínio fechado
VEDADO

Aplicar em Cotas de Fundos de Índice negociados em mercado de balcão VEDADO
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As classificações “BAIXO”, “MÉDIO” e “ALTO RISCO DE CRÉDITO”, citadas na tabela acima, serão
efetuadas de acordo com os seguintes critérios:

Standard&Poors Moodys FitchRating

Grau de Investimento

Baixo risco de crédito
AAA Aaa AAA

AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA-
A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-

Maior Risco de crédito
BBB+ Baa1 BBB+
BBB Baa2 BBB
BBB- Baa3 BBB-

Grau especulativo

Alto risco de crédito

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-

CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, CC, C
D WR DDD

Ratings em Escala Nacional

Fatores de Risco

O desempenho do Fundo pode ser afetado pela variação da taxa de juros, de índice de preços ou ambos e,
adicionalmente, pela variação de preços de ações admiWdas à negociação no mercado organizado, que pode ocorrer em
função dos riscos listados neste arWgo e, ainda, em função dos resultados e fatores específicos dos emissores.

Risco de Mercado

A possibilidade de significativa concentração, direta ou indiretamente, dos recursos do Fundo em um mesmo ativo
financeiro e/ou em ativos de um único emissor e/ou contraparte pode aumentar a exposição do Fundo aos demais
riscos a que está exposto e a volatilidade do valor das cotas.

Risco de Concentração

A contratação pelo Fundo, direta ou indiretamente, de operações de derivativos pode resultar em significativas perdas
patrimoniais para o Fundo e para os Cotistas.

Risco Proveniente do Uso de Derivativos

O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, ao risco de inadimplemento ou mora das contrapartes das operações
realizadas e dos emissores dos ativos financeiros, o que pode acarretar perdas financeiras ou redução do desempenho
do Fundo até o valor das operações contratadas e não liquidadas ou até o valor alocado em tais ativos financeiros.

Risco de Crédito

Os aWvos do Fundo podem sofrer períodos de baixa ou inexistente demanda/oferta no mercado, o que pode acarretar
dificuldade na formação de preços e diminuição do valor destes aWvos, afetando negaWvamente o valor da cota e, em
casos excepcionais, comprometendo a capacidade de atender a pedidos de resgate/amorWzação, conforme previsto no
Regulamento. Adicionalmente, o mercado secundário para negociação de cotas do Fundo apresenta baixa liquidez, não
havendo garanWa de que os CoWstas consigam alienar suas cotas pelo preço e no momento desejado.

Risco de Liquidez
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O desempenho do Fundo pode ser afetado por alterações na legislação, regulação ou autorregulação de países onde
negocia ativos financeiros ou de países sede dos emissores dos ativos financeiros do Fundo, inclusive de natureza
tributária e, ainda, a alterações nas condições política, econômica ou social desses países.

Riscos Gerais do Mercado Externo

O desempenho do Fundo pode ser afetado, direta ou indiretamente, pela variação das taxas de câmbio, que refletem
condições econômicas e políticas nacionais e internacionais.

Risco Cambial

A precificação dos ativos integrantes da Carteira é realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e
avaliação de ativos financeiros previstos na regulamentação em vigor e nas disposições do manual de precificação dos
ativos adotado pela Administradora ou pelo terceiro contratado para esse fim. Referidos critérios de avaliação de ativos
podem ocasionar variações nos valores dos Ativos Financeiros do Fundo, resultando em aumento ou redução no valor
das cotas.

Risco Resultante da Precificação de A;vos

Processo de análise e seleção dos ativos

A seleção de ativos é decidida, preponderantemente, em reunião diária de gestão, tendo como base sólida avaliação do
cenário macroeconômico e microeconômico. Participam desta reunião os Departamentos de Gestão Macroeconômico
e de Risco da Instituição Gestora.
O processo de análise e seleção de ativos do Fundo é feito a partir de três vertentes; análise de cenários macro
econômicos, análise setorial da economia e a análise de empresas. Cada um destes processos gera temas de
investimento, e por sua vez cada um dos diferentes temas de investimento leva a uma lista de empresas elegíveis a
fazerem parte da carteira do Fundo. A escolha das empresas é então feita com base em avaliação por modelos de fluxo
de caixa descontado, comparação de múltiplos com outras empresas do setor, e contatos com a administração da
empresa.
Uma vez definida a carteira do Fundo, parte-se para a definição do horizonte de investimento e dos fatores a serem
monitorados que possam levar a uma reavaliação e eventual decisão de desinvestimento. Também fazem parte do
processo de investimento do Fundo as decisões de concentração em relação aos setores e empresas (maior ou menor
peso em relação à carteira do Benchmark). Cada um dos analistas de ações tem a responsabilidade de cobertura de
alguns setores-chave da economia.
Os ativos da carteira do Fundo são discutidos nos comitês diários de investimento, tendo em vista o fluxo de notícias
dos setores e empresas. Em última instância, a decisão de alocação cabe ao gestor
do Fundo.

Política de Distribuição de Resultados
Os dividendos e/ou outros resultados provenientes da carteira do FUNDO serão incorporados ao seu patrimônio.
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Como remuneração pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores
mobiliários integrantes da Carteira do Fundo, distribuição, escrituração da emissão e resgate de Cotas do Fundo, é
devido ao Fundo à Administradora o percentual anual no montante de 1,5% a.a.(um e meio por cento ao ano) sobre o
valor do patrimônio líquido do Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal da taxa de administração será de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao mês (“Taxa de AdministraçãoMínima”).

A Taxa de Administração deve ser provisionada diariamente, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano,
sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil, do mês subsequente ao
mês da prestação dos serviços, sendo a primeira Taxa de Administração devida paga até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês da primeira integralização de cotas e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

Os pagamentos referentes à Taxa de Administração podem ser efetuados diretamente pelo Fundo, a cada prestador de
serviço, até o limite da Taxa de Administração.

A Taxa de Administração não inclui as taxas de administração e de performance, se for o caso, dos fundos de
investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais o Fundo aplica seus recursos.
Tendo em vista tal possibilidade, a taxa de Administração Máxima fica estabelecida em 2,5% a.a. (dois e meio por cento
ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de
administração dos outros fundos nos quais o Fundo invista.

Não devem ser consideradas para o cálculo da Taxa de Administração Máxima, as aplicações nos seguintes
fundos de investimento:

i. Fundos de índice de fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em
mercados organizados; ou
ii. Fundos geridos por partes não relacionadas à Gestora.

Não são devidas taxas de ingresso ou de saída.

O Fundo, com base em seu resultado, remunera a Gestora mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por
cento) da valorização da cota do Fundo que, em cada semestre, exceder 100% (cem por cento) do valor acumulado do
Certificado de Depósito Interbancário – CDI (taxa de performance).

A taxa de performance é apurada e provisionada por dia útil, até o último dia útil de cada semestre e paga à
Gestora no mês subsequente ao encerramento do semestre, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo,
inclusive a taxa de administração prevista no Regulamento.

A taxa de performance do Fundo será cobrada com base no resultado de cada aplicação efetuada por cada
cotista (método passivo). Caso o valor da cota base atualizada pelo índice de referencia (CDI) seja inferior ao
valor da cota base (“Benchmark Negativo”), a taxa de performance a ser provisionada e paga deve ser: (i)
calculada sobre a diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de
performance e o valor da cota base valorizada pelo índice de referência; e (ii) limitada à diferença entre o valor
da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance e a coata base. Não há
incidência de taxa de performance quando o valor da cota do Fundo for inferior ao seu valor por ocasião do
último pagamento efetuado (linha dágua).

É devida pelo Fundo, ao Custodiante, a taxa máxima de custódia de 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o
valor do patrimônio líquido do Fundo.

Taxas e Encargos do Fundo

Taxas de Administração, Gestão e Custódia
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Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:

(a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair
sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
(b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações
periódicas previstos na regulamentação vigente;
(c ) despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos cotistas;
(d) honorários e despesas do auditor independente;
(e) emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo;
(f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do
Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao Fundo, se for o caso;
parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos
prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
(g) Parcela de prejuízos não coberta por apólices e seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos
prestadores de serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
(h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do
Fundo;
(i) despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e
modalidades operacionais;
(j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de
valores mobiliários;
(k) despesas com taxa de administração e de performance, se houver;
(l) os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de
administração e/ou performance, observado ainda o disposto no art. 85, § 8º da ICVM 555; e
(m) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, quando aplicável.

Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo devem correr por conta da Administradora.

A Administradora é obrigada a divulgar, por meios eletrônicos, aos cotistas:

I. diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo
II. mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias contados do encerramento do período a que se referirem, extrato de conta
contendo o disposto a seguir:

(a) nome do Fundo e o número de seu registro no CNPJ/MF;
(b)nome, endereço e número de registro da Administradora no CNPJ/MF;
(c) nome do cotista;
(d)saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mês;
(e) rentabilidade auferida pelo Fundo entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de
referência do extrato;
(f) data de emissão do extrato;
(g) o telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de atendimento ao cotista,
responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, conforme definido no
Formulário de Informações Complementares; e
(h) a composição da carteira do Fundo.

III. no prazo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência, resumo das decisões da Assembleia Geral de cotistas.

A Administradora ficará desobrigada do envio das informações previstas no inciso I no caso de o cotista expressamente
a dispensar, mediante documento específico por ele firmado.

Política de divulgação e informação de resultados

Encargos do Fundo
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A Legatus Gestora de Recursos Ltda. (“Legatus Asset”) foi constituída em 28 de abril de 2014 como Roma Gestora de
Recursos Financeiros Ltda, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio de Ato
Declaratório CVM nº 13.939 de 24/10/2014. Em 10 de março de 2016 alterou sua denominação para a atual, tendo
como objeto a administração de recursos de terceiros.

A Legatus Asset tem como filosofia de gestão a transparência no relacionamento com seus clientes e a disciplina em
todo o processo de investimento. Trabalha com foco no controle de risco através de modernas ferramentas, buscando
consistência de performance ao longo do tempo e produtos com objetivo de investimento bem definidos.
Continuamente investimos na formação de profissionais, pois acreditamos que isso é fundamental em nossa filosofia de
trabalho. Nossos profissionais são altamente qualificados e com vasta experiência na gestão de Fundos de
Investimento.

Histórico do Administrador / Gestor
Gestor

Administrador
A Planner Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Planner”) foi constituída em 1995, devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil para atuar como Corretora de valores e autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), por meio de Ato Declaratório CVM nº 3.585 de 02/10/1995 a exercer a atividade de Administração de Carteira
de Títulos e valores mobiliários S.A.

Base Legal

Os Fundos de Investimentos são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, tendo como base a Instrução
CVM 555 de 17 de dezembro de 2014 e alterações posteriores, além das demais regulamentações complementares.

Administradora ficará desobrigada do envio das informações previstas neste Capítulo no caso de o cotista deixar de lhe
notificar a alteração de seu endereço, seja para envio de correspondência por meio físico ou por meio eletrônico, a
partir da data de envio da correspondência retornada.

Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o
demonstrativo da composição da Carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente
o valor e sua percentagem sobre o total da Carteira, observada sua divulgação obrigatória no prazo de 90 (noventa)
dias contados do encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e
com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias.

A Administradora é obrigada a divulgar imediatamente a todos os cotistas e por meio do Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da CVM, e a manter em sua página na rede mundial de computadores, qualquer ato
ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos financeiros integrantes de sua
carteira, de modo a garantir ao cotista acesso a informações que possam influenciar, de modo ponderável, no valor das
cotas ou na sua decisão de adquirir, alienar ou manter tais cotas.

O Fundo tem escrituração contábil própria, e as contas e demonstrações contábeis do Fundo são segregadas das da
Administradora.

O exercício social do Fundo tem duração de um ano, com início em 1º de janeiro e com término em 31 de dezembro de
cada ano.

As demonstrações contábeis do Fundo devem ser auditadas, anualmente, por auditor independente registrado na CVM,
observadas as normas que disciplinam o exercício da atividade.
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A ADMINISTRADORA mantém Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), responsável pelo esclarecimento de dúvidas e
pelo recebimento de reclamações, através do Fale Conosco no telefone (11) 2172-2600.

As dúvidas relaKvas à gestão da carteira do FUNDO poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento de
atendimento ao coKsta da GESTORA, no endereço: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 1.327 – 6º andar - Telefone: (11) 3259-0701.

Atendimento ao Investidor
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