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ATA DA 9® REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2019

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, por volta das 11 h20min, na sala de
reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, reuniram-se
ordinariamente os membros integrantes do Comitê de Investimentos, ARILENE SENA
PAGLILO, ACÁCIA CHAVES REIS e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, estando
presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, Analista em
Seguro Social - Economia, ISIS LOBO DE SOUZA, Assessor Especial I, PEDRO JORGE
VILLAS BOAS ALFREDO GIJIMARÃES, Diretor Superintendente e Gestor de Recursos do
Instituto de Seguridade do SeVvrdor Municipal - ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n'
5359/2013, após verificação do quorum para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a)
Definição de realocação de recursos em decorrência de reenquadramento do Fundo
CAIXA FIO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA; b) Considerações finais e o que
ocorrer. O diretor superintendente e gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS
ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos fazendo uma avaliação dos primeiros 06 meses
de trabalho do comitê, desde assumiu a gestão do ISSM, em janeiro do corrente ano,
registrando a sua satisfação em perceber os resultados positivos dos investimentos,
atribuindo os mesmos, em grande parte, à atuação e capacidade técnica dos membros do
comitê de investimentos e equipe técnica de apoio. Aproveitou a oportunidade para
parabenizar o membro DIEGO RODIGUES DE MAGALHÃES e o participante convidado
DIEGO SILVA DE SOUZA pela aprovação na prova do CPA10, resultando que o comitê de
investimento, bem assim como a equipe técnica de apoio, sejam compostos por membros
devidamente certificados, permitindo não apenas o cumprimento dos requisitos legais, como,
também, contribuindo para uma gestão cada vez mais técnica e eficaz. Ato continuo, registrou
que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informou acerca da alteração do enquadramento do
CAIXA FIC BRASIL GESTÃ0'E6TRATÉGICA, que, a partir do corrente mês, passa a ser
classificado no segmento do art. 7° I, b da Res. 3922, resultando que os recursos aplicados
pelos ISSM nos fundos enquadrados no segmento do no art. 7°, VI, a passarão a representar
apenas cerca de 20% (vinte por cento) do PL (patrimônio líquido), possibilitando assim, novas
alocações neste segmento, caso o comitê entenda pertinente, motivo pelo qual se justifica a
convocação da presente reunião extraordinária. Passada a palavra para a presidente do
comitê, Sra. ACÁCIA CHAVES REIS, pela mesma foi dito que, tendo em vista a liberação de
margem para alocação de recursos em fundos enquadrados no art. 7°,IV, a da Res. 3922,
resultante do reenquadramento do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, colocou-
se em discussão as sugestões para realocação dos recurso, tendo o comitê deliberado pela
seguinte opção; resgate do valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do Fundo
CAIXA Fl BRASIL IRF~M1 TP RF, que serão realocados R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) no BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no ITAÚ
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA. Colocado para deliberação do comitê a abertura dos
FUNDOS; BRADESCO INSTlfUCIONAL RF IMA-B 5+. CNPJ 13.400.077/0001-09 e ITAÚ
RENDA FIXA IMA-B ATIVO, CNPJ 05.073.656/0001-58 os membros, por unanimidade
aprovaram a ação proposta. E nada mais havendo passível de registro, a presidente do
Comitê de Investimentos encerrou a reunião, e, eu, Isis Lobo de Souza, na condição de
secretária ad/?oc, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinad
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Bradesco

R^:GULAME^TO DO BRADESCO ÍNSTITUCIONAL Fl NDO

DE Investimento em Cotas de Findos de

Investimento Renda Fixa IMA-B 5+ - CNPJ n-

13.400.077/0001-09 - Vigente em 06.07.2018.

Capítulo I - Do Fundo

Artigo 12 - o BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+. doravante denominado

FUNDO, é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio aberto, destinado

à aplicação em ativos financeiros, com prazo indeterminado de duração, sendo regido pelo
presente Regulamento c pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo Único - O FUNDO tem sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/n-. Vila Yara,
Osasco, SP.

Capítulo II - Do Público-Alvo

Artigo 22 - O FUNDO destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar,
regimes próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, clientes Corporate e/ou Fundos de Investimento e Carteiras Administradas desses
clientes.

Capítulo III - Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco

Artigo 32-0 FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque
superar a variação do IMA-B 5+, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados
domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fíxadas, e índices de preço, excluindo estratégias
que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO
variará confonnc o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades
operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela
taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.

Parágrafo Único - O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas dc
fundos de investimento.

Artigo 42 - A carteira do FUNDO deverá ser composta confonne tabela a seguir:

Composição da Carteira
% do PL

Min Max

1) Cotas de Fundos da classe Renda Fixa 95% 100%

2) Para o conjunto de ativos:
2.1) Depósitos à vista; ^
2.2) Títulos Públicos Federais;

2.3) Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira incluindo os de

0% 5%

Oüvidoria Bradesco Ü81W-727Q9.'<3 dc scmmda 2 scxia-leira. exceto feriados, no horário das 8h às I8h (horário dc Brasíliai.
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Regulamento do Bradesco Institucional Fundo

DE Investimento em Cotas de Findos de

Investimento Renda Fixa IMA-B 5+ - CNPJ n-

13.400.077/0001-09 - Vigente em 06.07.2018.
• s

emissão do Administrador, do Gestor ou dc Empresas a eles ligadas desde que
sejam consideradas Instituições Financeiras;
2.4) Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais;
2.5) Cotas de íúndos de investimento classificados como "Renda Fixa Curto

Prazo. Renda Fixa Simples ou Renda Fixa Referenciado nos termos do artigo
112 da ICVM 555, e que-adicionalmente possuam como indicador de
desempenho (benchmark) a variação das taxas de depósito interfmanceiro
("CDDou SELIC.

3) Para o conjunto de ativos, observado o limite estabelecido no item 1,
detidos pelo FUNDO, conforme aplicável.

0% 5%

3.1) Colas dc fundos de investimento e cotas de fundos de investimento cm

cotas de fundos de investimento, regulados pela Instrução CVM 555, detidas
pelo FUNDO, EXCLUÍDOS os fundos listados no item 1 e observado o limite
do item 2.5

0%

5%

3.2) Cotas dc Fundos de Investimento Imobiliário - Fll desde que a política de
investimento do FII preveja a aquisição de ativos cujos fatores de risco sejam
aqueles previstos para os fundos classificados como de renda fixa. detidas pelo
FUNDO. Este limite poderá ser considerado dentro do estabelecido no item 1.

0%

3.3) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC e cotas

dc Fundos de Investimento em Cotas Direitos Creditórios - FIC FIDC, detidas

pelo FUNDO e pertencentes a classe sênior. Este limite poderá ser
considerado dentro do estabelecido no item 1.

0%

5%

3.3.1) Sob a forma de condomínio fechado, dentro do limite estabelecido no

item 3.3
5%

3.3.2) Sob a forma de condomínio aberto, dentro do limite estabelecido no
item 3.3

5%

3.3.3) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nào-

Padronizados - FIDC-NP e Cotas de Fundos de Investimento em cotas

dc Fundos de Investimento cm Direitos Creditórios Nào-Padronizados - FIC-

FIDC NP, detidas pelo FUNDO e dentro do limite estabelecido no item 3.3

0%

3.4) Cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em

colas de fundos de investimento, destinados exclusivamente a

INVESTIDORES QUALIFICADOS registrados com base na Instrução CVM
555, detidas pelo FUNDO. 0%

0%

3.4.1) Cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento,

destinados exclusivamente a INVESTIDORES PROFISSIONAIS registrados
com base na Instrução CVM 555, detidas pelo FUNDO dentro do limite

0%

Ouvidoria Bradesco 0800-7279933 dc segunda a scxIa-Cciia. cxcclo feriados, no horário das 8h às I8h {horário de Brasilia).



Bradesco

Regulamento do Bradesco Institucional Fundo

DE Investimento em Cotas de Findos de

Investimento Renda Fixa IMA-B 5+ - CNPJ n"

13.400.077/0001-09 - Vigente em 06.07.2018.

estabelecido no item 3.4.

O FUNDO poderá investir em cotas de fundos de Investimento cuja
política de utilização de instrumentos derivativos seja utilizada para

Min Max

4) Para proteção das posições detidas a vista até o limite dessas 100%

5) Para posicionamento 0% 100%

6) Para alavancagem 0'^

Limites por Emissor Min Max

7) Total de aplicações em cotas de um mesmo Fundo de Investimento 0% 100";,

8) Total de aplicações em cotas de Fundos do Administrador, Gestor ou
Empresa a eles ligada

0% 100%

Limites Crédito Privado Min Max

9) Total de aplicações em ativos ou modalidades operacionais de
responsabilidade dc pessoas jurídicas de direito privado ou emissores públicos
outros que não a União Federal, detidas indiretamente pelo(s) Fundo(s) de
Investimento de que o FUNDO adquirira cotas.

0% 50%

9.1) A GESTORA somente adquirirá os ativos referidos no item 1 quando
caracterizados como de baixo risco de crédito a ser apurado no momento da
aquisição.

10) Parcela das aplicações referidas no item anterior, caracterizadas como de
médio c alto risco de crédito.

0% 0%

Outros Limites Min Max

11) Ativos financeiros negociados no exterior, cuja origem da(s) emissào(ões)
não estará(ão) vinculada{s) e/ou concentrada(s) em nenhuma região,
continente ou pais, inclusive cotas de fundos ou veículos dc investimento no
exterior com gestão ativa E/OU passiva, admitidos à negociação em bolsas de
valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro,
custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizados em países
signatários do Tratado de Assunção, ou em outras jurisdições, desde que, neste
último caso, supervisionados por autoridade local reconhecida confomie
definido na regulamentação em vigor, e que atendam as condições constantes
do Anexo 101 da instrução CVM n" 555, detidos indiretamente pelo FUNDO.

0% 0%

Ouvidoria Bnidc>vo (lSI)0-72'?y93ò dc scuunda a scxia-fciia. cxccio Icnadus. no horáno das Xli às I8h (horáno dc Brasília).
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Os ativos mencionados neste item deverão ter o hedge cambial da parcela
investida no exterior. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em
renda variável (ações, etc.).

Artigo 5" - O FUNDO obedecerá, ainda, às disposições a seguir:

I - Ficam vedadas as aplicações em cotas de fundos que invistam no FUNDO;

II - Os percentuais referidos neste capitulo deverão ser cumpridos diariamente, com base no
patrimônio líquido do FUNDO do dia, observada a consolidação das aplicações do FUNDO com
as dos fundos investidos, se houver;

III - É facultada a aplicação em cotas de fundos de que trata o art. 118 da I.CVM 555/15,
caracterizados como de Crédito Privado. O gestor adota procedimento de consolidação das
carteiras por software especifico para enquadramento, como fomia de assegurar a observância do
limite máximo de 50% do patrimônio líquido em ativos que representem ri.sco dc credito
privado;

IV - Como política de distribuição de Resultados o FUNDO incorporará todos os rendimentos,
amortizações c resgates dos ativos financeiros integrantes de sua carteira ao seu patrimônio
liquido; "

V - São vedadas aos fundos investidos:

(a) as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no
mesmo dia. independentemente de a entidade possuir estoque ou posição anterior do mesmo
ativo;

(b) a aplicação em fundos de investimento ou em fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o
respectivo patrimônio líquido;
(c) a realização de operações a descoberto nos mercados derivativos;
(d) a aplicação em fundos de investimento que invistam no próprio FUNDO;
(e) a locação, empréstimo, penhor ou caução de ativos financeiros integrantes de sua carteira;
(f) aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham
Ativos financeiros que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval. aceite ou
coobrigação sob qualquer outra forma;
(g) aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não
padronizados;
(h) atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros
ativos que não os previstos na Resolução 3922/2010 e suas alterações subsequentes.

Ouvidoria nradcsco 080()-72''9933 dc scaunda a scxia-fcira. cxccto feriados, no horário da.s 8h ás 18h (hoiáno dc Brasília).
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VI - Os documentos do fundo deverão contemplar os limites, requisitos e condições aplicáveis a
investidores que não sejam considerados qualificados.

Artigo 6" - O FUNDO está sujeito aos seguintes fatores de risco:

I - Risco de Mercado. O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou
diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Além disso, poderá
haver oscilação negativa das cotas pelo fato do Fundo adquirir ativos expostos a variação do
dólar americano que sofrerão alterações de acordo com as condições econômicas nacionais e
internacionais impactando o resultado do fiindo. Em caso de queda do valor dos ativos ou de
valorização do real em relação ao dólar, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente.
A queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não
existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados;

II - Risco decorrente da concentração da carteira. O Fundo poderá estar exposto à
significativa concentração em ativos de Renda Variável de poucos emissores. Tal concentração
pode afetar o desempenho do Fundo;

III - Risco de Liquidez. 0~i^undo poderá adquirir ativos que apresentam baixa liquidez em
função do seu prazo de vencimento ou das características específicas do mercado em que são
negociados. Desta forma, existe a possibilidade do fundo não estar apto a efetuar pagamentos
relativos ao resgate de cotas solicitado pelos cotistas nos prazos estabelecidos no regulamento t)u
nos montantes solicitados. Além disso, a falta de liquidez pode provocar a venda de ati\os com
descontos superiores àqueles observados em mercados líquidos. O risco de liquidez pode
influenciar o preço dos títulos mesmo em situações de normalidade dos mercados, mas aumenui
cm condições atípicas e/ou de grande volume de solicitações de resgate, não havendo garantia dc
que essas condições não se estendam por longos períodos;

IV - Risco de Crédito. Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários que
integram a carteira do Fundo não cumprirem com suas obrigações dc pagar tanto o principal
como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Alterações na avaliação do risco dc
crédito do emissor podem acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos que
compõem a carteira do Fundo;

V - Risco Operacional. O Fundo e seus cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço
do Fundo ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional;

Ouvidoria Bradcscu 0800-727^933 dc segunda a scxta-tcira. exceto feriados, no horário das 8h às 18h (horário dc Brasihaj.
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y\ - Risco de Derivativos. Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo
objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do fundo, limitar as possibilidades de
retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar
perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção das posições à
vista, existe o risco da posição não representar um "hedge" perfeito ou suficiente para evitar
perdas ao fundo;

VII - Riscos relacionados ao Órgão Regulador. A eventual interferência de órgãos
reguladores no mercado como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários -
CVM c reguladores externos como a SEC (US Securities and Exchange Comission) podem
impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas;

VIII - Risco Sistêmico. As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o
mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos
em geral. Tais variações podem afetar o desempenho do Fundo; e

IX - Risco Tributário. O Administrador e o Gestor buscarão manter a composição de carteira
do FUNDO enquadrada no regime tributário aplicável aos Fundos de Longo Prazo. Entretanto,
não há garantias para manutenção de tal procedimento, de modo que o FUNDO poderá passar a
ser caracterizado como Fundo de Investimento de Curto Prazo para fins de tributação, ficando os
cotistas sujeitos a maiores alíquotas de IR.

Parágrafo Primeiro - Mesmo que o Fundo possua um fator de risco principal poderá sofrer
perdas decorrentes de outros fatores.

Parágrafo Segundo - Os fatores de riscos envolvidos na operação deste FUNDO suo
gerenciados confonrie seu tipo. O risco de mercado é monitorado através de relatórios de VaR
elaborados com o objetivo de estimar as perdas potenciais dos fimdos decorrentes de flutuações
dos preços e das taxas de Juros do mercado. O acompanhamento do risco de crédito é realizado
por meio de análise criteriosa da capacidade de pagamento das empresas emissoras, enquanto
que o risco de liquidez é discutido em um comitê que se reúne semanalmente, estipulando limites
máximos de exposição para ativos de menor liquidez. Alterações na política de gerenciamento de
risco deverão ser divulgadas como fato relevante.

Artigo 7- - O Cotista deve estar alerta quanto às seguintes características do FUNDO, as quais
poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital
investido pelos Cotistas:

Ouvidoria Bradesco 0800-727993.Í dc segunda a scxia-fcira. cxccio feriados, no horário das 8h ás I8h ihorâriodc B^a^i!l3^.
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I - O investimento no FUNDO apresenta riscos ao investidor e, nào obstante a GESTORA
mantenha sistema de gerenciamento de riscos, nào há garantia de completa eliminação de
possibilidade dc perdas patrimoniais para o FUNDO c para o investidor;

II - O cumprimento, pelo AQMINISTRADOR ou pela GESTORA, da política de investimento
do FUNDO nào representa garantia de rentabilidade ou assunção de responsabilidade por
eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate dc cotas, sendo certo que a
rentabilidade obtida no passado nào representa garantia de rentabilidade futura;

III - As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia de seu ADMINISTRADOR
ou da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
-FGC;e

IV - O FUNDO 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.

Parágrafo Único - Em virtude deste FUNDO não possuir limite máximo de concentração por
um único Cotista, não há garantia de liquidez imediata para todos os ativos, principalmente nos
casos de resgate total das cotas do FUNDO. Nesta hipótese haverá a possibilidade de resgate de
cotas cm ativos fmancciros.confomic disposto no Artigo 15.

Capítulo IV - Da Administração

Artigo 8- - O FUNDO é administrado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob o n"
60.746.948/0001-12, instituição financeira participante aderente ao Foreign Accoiint Tax
Compliancc Act ("FATCA") com Global Inicrmcdiary identifícation Numbcr {"GlIN")
VWBCS9.00000.SP.076. com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/n" Vila Yara. Osasco,
SP. credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM pelo Ato Declaratóno
CVM/SIN/N" 1085 de 30.8.1989, doravante denominado ADMINISTRADOR.

Parágrafo Primeiro - A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco
Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ
sob o n" 62.375.134/0001-44, instituição financeira participante aderente ao Foreign Accouni
Tax Compliance Act ("FATCA") com Global Intermediary Identifícation Number ("GlIN")
9Z49K.K.00000.SP.076, com sede social na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, T andar. Jardim
Paulistano, São Paulo, SP, credenciada como administradora dc carteira de valores mobiliários

pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pelo Ato Declaratório n" 2669 de 06/12/1993,
doravante denominada GESTORA.

Ouvidoria Bradesco 0800-7279933 dc segunda a scxla-fcira. cxccio feriados, no horário das 8h às t8h (horário de Bra.siliai.
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Parágrafo Segundo - A custódia dos ativos financeiros do FUNDO é realizada pelo
ADMINISTRADOR, credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, pelo Ato Dcclaratório CVM n" 1432 de 27/06/1990. doravante
denominado CUSTODIANTE.

Parágrafo Terceiro - Sem "prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os ativos financeiros
integrantes da carteira do FUNDO, exceto cotas de fundos de investimento, scrào devidamente
custodiados, registrados em contas de depósitos específicas, abertas diretamente em nome do
FUNDO, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados nos termos da
legislação aplicável.

Parágrafo Quarto - As atividades de escrituração da emissão e resgate de cotas, tesouraria e de
controle e processamento dos ativos financeiros e distribuição de cotas são realizadas pelo
ADMINISTRADOR.

Capítulo V - Da Remuneração dos Serviços de Administração e Demais
Despesas do Fundo

Artigo 9- - Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da
carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a
distribuição de cotas c a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o
percentual anual de 0.20% (vinte centésimos por cento) sobre o valor de seu Patrimônio Liquido.

Parágrafo Primeiro - A taxa dc administração c calculada e provisionada à base de 1/252 (um
duzentos e cinqüenta e dois avos) da porcentagem referida no 'capuf, sobre o valor diário do
patrimônio líquido do FUNDO, e será paga pelo FUNDO, mensalmente, por períodos vencidos,
conforme estabelecido em contratos, aos respectivos prestadores de serviços.

Parágrafo Segundo - A taxa de administração estabelecida no "caput" compreende todas as
taxas de administração dos fundos nos quais o FUNDO porventura invista.

Artigo 10 - O FUNDO não possui taxa de ingresso ou taxa de saida ou taxa de perfonnance.

Artigo 11-0 FUNDO paga, a título de taxa máxima de custódia, o percentual anua! dc 0.03" o
(três centésimos por cento) sobre o valor de seu patrimônio líquido.

Artigo 12 - Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas
diretamente: ' —

Ouvidoria Bradesco 0800-72799.13 dc segunda a scxia-rcira. exceto feriados, no horário das 8h às I8h (horário dc Bra>ilia).
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I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
1! - despesas com o registro de documentos cm cartório, impressão, expedição c publicação de
relatórios e infonuações periódicas previstas na regulamentação vigente;
III - despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos
Cotistas; ' —

IV - honorários e despesas do Auditor Independente;
V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;
VI - 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;
VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente dc
culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectis as
funções;

V^Ill - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente
de ativos financeiros do FUNDO, se for o caso;

IX - despesas com liquidação, registro, c custódia dc operações com títulos e valores mobiliários,
ativos financeiros e modalidades operacionais;
X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou
recibos de depósito de valores mobiliários, se for o caso;
XI - taxa dc administração e taxa de performance, quando previstas neste Regulamento:
XII - os montantes devidos ̂  fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com
base na taxa de administração e/ou perfomiance. observado o disposto na legislação vigente; e
XIII - honorários c despesas relacionadas à atividade dc formador dc mercado.

Parágrafo Primeiro - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correm por
conta do ADMINISTRADOR, devendo ser por ele contratadas.

Parágrafo Segundo - O pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior pode ser
efetuado diretamente pelo FUNDO à pessoa contratada, desde que os correspondentes valores
sejam computados para efeito da remuneração cobrada pela prestação dos sci-viços dc
administração.

Capítulo VI - Do Patrimônio Líquido

Artigo 13 - Entende-se por patrimônio liquido do FUNDO a diferença entre o total do ativo
realizável c do passivo cxigível.

Capítulo VII - Da Emissão e do Resgate de Cotas

Oíivtdiiriü Bradovu l)XO(')-72''^93.» dc scüunda a scxu-fciia. cxccio feriados, no horário das 8h ás I8h (horário dc Brasília)
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Artigo 14 - As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, sào
escriturais e nominativas, e conferem iguais direitos e obrigações a todos os Cotistas e nào
podem ser objeto de cessão ou transferência, exceto nos casos previstos na regulamentação cm
vigor.

Parágrafo Único - A qualidade de Cotista caracteriza-se pela adesão do investidor aos temios
desse Regulamento e pela inscrição de seu nome no registro de Cotistas do FUNDO.

Artigo 15 - A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO podem ser efetuados por débito e
credito cm conta-corrente de investimento mantida em uma das agências do Banco Bradesco
S.A. ou pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Artigo 16 - Os valores mínimos ou máximos de aplicação inicial, movimentação adicional ou
saldo de manutenção no FUNDO, se houver, encontram-se estabelecidos na Lâmina de
Informações Essenciais.

Artigo 17 - Os pedidos de aplicação e resgate deverão ocorrer no horário detenninado pelo
ADMINISTRADOR, para efeito dos prazos previstos neste Capitulo.

Artigo 18 - Pedidos de aplicações e resgates de cotas efetuados aos sábados, domingos e em
feriados nacionais serão processados no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Primeiro - Os pedidos de aplicações e resgates efetuados em feriados estaduais e
municipais na localidade da sede do ADMINISTRADOR serão processados normalmente em
outras localidades.

Parágrafo Segundo - Quando o pedido de aplicação ou resgate ocorrer em dia nào útil no local
onde ocorrer o pedido, este será processado no primeiro dia útil subsequente.

Artigo 19 - Na emissão de cotas do FUNDO, o valor da aplicação será convertido pelo valor da
cota de fechamento do próprio dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade
dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR, observado o disposto no artigo
18.

Parágrafo Primeiro - E facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento,
novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos
investidores e Cotistas atuais.

Parágrafo Segundo - A susp^ensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a
reabertura posterior do FUNDO para aplicações.

Ouvidoria Bradesco 0800-7279933 dc segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8h às !8h (horário de Bra.sitia).
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Artigo 20 - O FUNDO nao possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, podendo o
mesmo ser solicitado a qualquer tempo.

Artigo 21 -0 resgate de cotas será efetivado mediante solicitação do Cotista ao
ADMINISTRADOR, observado o disposto no artigo 18.

Parágrafo Primeiro - No resgate de cotas do FUNDO, o valor do resgate será convertido pelo
valor da cota de fechamento do primeiro dia útil subsequente ao dia da solicitação de resgate.

Parágrafo Segundo - O pagamento do valor apurado nos termos do parágrafo anterior será
efetivado no primeiro dia útil subsequente ao dia da solicitação de resgate.

Parágrafo Terceiro - No caso de fechamento dos mercados e/ou em casos excepcionais de
iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de
resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento
tributário do FUNDO ou do conjunto de Cotistas, em prejuízo destes últimos, o
ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates,
desde que divulgue tal fechamento e posterior reabertura como fatos relevantes, sendo
obrigatória, caso o FUNDO permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias
consecutivos, a convocação, no prazo máximo de 1 (um) dia, de assembléia geral extraordinária
de Cotistas. para realização em até 15 (quinze) dias, para deliberar sobre as seguintes
possibilidades: —

I - substituição do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de ambos;
II - reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;
III - possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;
IV - cisão do FUNDO; e

V - liquidação do FUNDO.

Capítulo VIII - Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados

Artigo 22-0 ADMINISTRADOR e o distribuidor devem disponibilizar as infonnações ou
documentos do FUNDO previstos na regulamentação em vigor, de fonna equânime entre todos
os Cotistas no tocante a periodicidade, prazo e teor das informações. Todas as informações ou
documentos devem ser comunicados, enviados, divulgados ou disponibilizados aos Cotistas e ser
por eles acessados, por meio de canais eletrônicos disponibilizados pelo ADMINISTRADOR e
pelo distribuidor e no site www.bradesco.com.br, sendo que a convocação de Assembléia Geral
de Cotistas também será realizada por meio físico, mediante correspondência enviada a cada
Cotista. ^

Ouvidoria Bradcscü 0800-727993.^ dc segunda a scxia-fcira. exceto feriados, no horário das 8h .is 18h (horário de Brasília i.
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Parágrafo Primeiro - Mensalmente será disponibilizado por meio eletrônico aos Cotistas, o
extraio de conta contendo, dentre outras informações, o saldo, a movimentação, o valor das cotas
no inicio c final do período e a rentabilidade auferida pelo FUNDO entre o último dia do mês
anterior e o último dia de referência do extrato. O Cotista poderá, no entanto, solicitar ao
ADMINISTRADOR, de forma expressa, o envio do extrato por meio de correspondência, desde
que assuma os custos relativos ao seu envio.

Parágrafo Segundo - Caso o Cotista não tenha comunicado ao ADMINISTRADOR do FUNDO
a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou por meio
eletrônico, o ADMINISTRADOR fica exonerado do dever de envio das infonnaçòcs pre\'istas na
regulamentação em vigor ou neste Regulamento, a partir da última correspondência que houver
sido devoh ida por incorreção no endereço declarado.

Parágrafo Terceiro - O ADMINISTRADOR disponibilizará mensalmente, até 10 (dez) dias
após o encerramento do mês a que se referirem o balancete, o demonstrativo da composição e
diversificação da carteira e o perfil mensal do FUNDO.

Artigo 23 - O ADMINISTRADOR é obrigado a divulgar imediatamente, a todos os Cotistas e
por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM, qualquer ato ou
fato relevante, ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos ativos financeiros

integrantes dc sua carteira, de modo a garantir a todos os Cotistas o acesso a infonnações que
possam, direta ou indiretamente, influenciar suas decisões quanto à permanência no FUNDO ou,
no caso de outros investidores quanto à aquisição das cotas.

Parágrafo Primeiro - Diariamente, a instituição prestadora dos serviços de controladoria de
cotas divulgará o valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO.

Parágrafo Segundo - As demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor
independente devem ser colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar ao
ADMINISTRADOR, no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do período.

Parágrafo Terceiro - O demonstrativo da composição da carteira do FUNDO será
disponibilizado a quaisquer interessados mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do
mês a que se referir, e compreenderá a identificação das operações, quantidade, valor c o
percentual sobre o total da carteira.

Parágrafo Quarto - Caso o FUNDO possua posições ou operações cm curso que possam \'ir a
ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a
identificação e quantidade dí^ mesmas, registrando somente o valor e sua porcentagem sobre o
total da carteira. As operações omitidas deverão ser colocadas à disposição dos Cotistas e de

Ouvidoria Bradcsco fl8(X)-72'"-)933 dc secunda ascxia-fcira. exceto fcriado.s, no horário das 8h às I8h (horário de Brasília j.
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quaisquer interessados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, após o
encerramento do mês.

Parágrafo Quinto - Caso o ADMINISTRADOR divulgue a terceiros informações referentes à
composição da carteira, a mesma infonnação deve ser colocada à disposição dos Cotistas na
mesma periodicidade, ressalvadas as hipóteses de divulgação de informações pelo
ADMINISTRADOR aos prestadores de serviços do FUNDO, necessárias para a execução de
suas atividades, bem como^os órgãos reguladores, autorreguladores e entidades de classe,
quanto aos seus associados, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias
por cies formuladas.

Artigo 24 - Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive as
referentes a exercícios anteriores, tais como resultados. Demonstrações Contábeis, relatórios do
ADMINISTRADOR, fatos relevantes, comunicados e outros documentos divulgados ou
elaborados por força regulamentar podem ser solicitados diretamente ao ADMINISTRADOR.

Parágrafo Primeiro - Caso o Cotista prefira, é possível entrar cm contato direto com o
Bradesco através do Alô Bradesco - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente para Cancelamentos.
Reclamações e Infomiações - 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Parágrafo Segundo - No caso de reavaliação da solução apresentada, após utilizar os canais
acima, o Cotista pode recorrer à Ouvidoria - 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-
feira das 8h às 1 Rh, cxccto íefiados.

Capítulo IX - Da Assembléia Geral

Artigo 25 - Compete privativamente à Assembléia Geral de Cotistas deliberar sobre:

I - as Demonstrações Contábeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR;
II - a substituição do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou do custodiante do FUNDO;
III - a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FUNDO;
ÍV - a instituição ou o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou da taxa
máxima de custódia;

V - a alteração da política de investimento do FUNDO;
VI - a amortização de cotas; e
VII - a alteração deste Regulamento, salvo nas hipóteses em que não seja necessária a aprovação
da Assembléia Geral, conforme regulamentação em vigor.

Artigo 26 - A convocação da assembléia geral deve ser encaminhada a cada Cotista e
disponibilizada nas páginas do ADMINISTRADOR e do distribuidor na rede mundial, indicando

Ouvidona Bradesco 0800-7279933 dc scguiida a sexta-feira, execio feriados, no horário das 8h às I8h (horário dc Brasiliai.
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onde o Cotista pode acessar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciaçào
da assembléia.

Parágrafo Primeiro - A convocação de Assembléia Geral deverá enumerar, expressamente, na
ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, nào se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da assembléia.

Parágrafo Segundo - A cõfwocação da Assembléia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de
antecedência, no mínimo, da data de sua realização.

Parágrafo Terceiro - Da convocação devem constar, obrigatoriamente, dia, hora e local em que
será realizada a Assembléia Geral.

Parágrafo Quarto - A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação.

Artigo 27 - Anualmente a Assembléia Geral deverá deliberar sobre as Demonstrações Contábeis
do FUNDO, até 120 (cento c vinte) dias após o término do exercício social.

Parágrafo Primeiro - A assembléia geral a que se refere o "caput" somente pode ser realizada
no mínimo 15 (quinze) dias após estarem disponíveis aos Cotistas as demonstrações contábeis
auditadas relativas ao exercício encerrado.

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral a que comparecerem todos os Cotistas poderá
dispensar a observância do -.prazo estabelecido no parágrafo anterior, desde que o faça por
unanimidade.

Parágrafo Terceiro - As deliberações relativas às demonstrações contábeis do FUNDO que não
contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a assembléia
correspondente nào seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer Cotistas.

Artigo 28 - Além da assembléia prevista no artigo anterior, o ADMINISTRADOR, a
GESTORA, o custodiante, o Cotista ou grupo de Cotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de cotas emitidas, poderão convocar a qualquer tempo Assembléia Geral de
Cotistas, para deliberar sobre ordem do dia de interesse do FUNDO ou dos Cotistas.

Parágrafo Único - A convocação por iniciativa da GESTORA, do custodiante ou de Cotistas
será dirigida ao ADMINISTRADOR, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento, realizar a convocação da Assembléia Geral às expensas dos requerentes, salvo
se a Assembléia Geral assim convocada deliberar em contrário.

Ouvidoria Bradesco 08()fl-72"'-)93.^ clc scuunda a scxta-fcira. cxccio feriados, no horário das 8li às I8h (horário de Brasiha).
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Artigo 29 - A Assembléia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas.

Artigo 30 - As deliberações da Assembléia Geral scrào tomadas por maioria de votos, cabendo a
cada cota um voto.

Parágrafo Primeiro - Somente podem votar na Assembléia Geral os Cotistas do FUNDO
inscritos no registro dc Cotistas na data da convocação da assembléia, seus representantes legais
ou procuradores legalmente cfinstituidos há menos de um ano.

Parágrafo Segundo - Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou
eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do inicio da assembléia.

Artigo 31 - Não podem votar nas Assembléias Gerais do FUNDO:

I - o ADMINISTRADOR e a GESTORA;

II - os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou da GESTORA;

III - empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou à GESTORA, seus sócios, diretores,
funcionários; c

IV - os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários.

Parágrafo Único - As pessoas mencionadas nos incisos I a IV não se aplica a vedação prevista
neste artigo caso sejam os únicos Cotistas do FUNDO, ou na hipótese dc aquiescência expressa
da maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria assembléia, ou em instrumento de
procuração que se refira especificamente à assembléia em que se dará a pemiissão de voto.

Artigo 32 - Salvo se aprovadas pela unanimidade dos Cotistas do FUNDO, as alterações de
regulamento serão eficazes no mínimo a partir de 30 (trinta) dias, após a comunicação do aviso
que trata o artigo 33, nos seguintes casos:

I - aumento ou alteração do cálculo das taxas de administração, de perfonnance. de ingresso ou
de saída e da taxa máxima de custódia;

II - alteração da política de investimento;
III - mudança nas condições dc resgate; e
IV - incorporação, cisão, fusão ou transformação que envolva fundo sob a forma de condomínio
fechado ou que acarrete alteração, para os Cotistas envolvidos, das condições elencadas nos
incisos anteriores.

Artigo 33-0 resumo das decisões da assembléia geral deverá ser disponibilizado a cada Cotista
no prazo dc até 30 (trinta) dias após a data de realização da assembléia.

Ouvidoria Bradesco 0800-7279933 dc scaunda a scxla-fcira, cxccio feriados, no horário das 8h ás I8h (horário dc Bra-siliaj.
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Capítulo X - Da Tributação Aplicável

Artigo 34 - As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação dos impostos e
contribuições federais, conforme o disposto na legislação vigente.

Parágrafo Primeiro - Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte
sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à

aliquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será
aplicada alíquota complemenTãr de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela;

Permanência

(dias corridos)

Alíq. semestral

(maio e

novembro)

Alíq.

complementa

r

Alíq. Total

Oaté 180 15.00% 7,50% 22,50%

181 até 360 15.00% 5,00% 20,00%

361 até 720 15,00% 2,50% 17,50%

Acima de 720 15,00% 0,00% 15,00%

Parágrafo Segundo - Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de
aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo lOF, conforme tabela decrescente em
função do prazo. A partir do 30" (trigésimo) dia de aplicação, a alíquota passa a zero.

Parágrafo Terceiro - O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica aos Cotistas sujeitos a
regras de tributação especificas, na fonna da legislação em vigor.

Parágrafo Quarto - O ADMINISTRADOR e a GESTORA buscarão manter carteira de Ativos
tmanceiros com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias calculado conforme
metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou
aplicar em cotas de fundos de investimento que possibilitem a caracterização do FUNDO como
fundo de investimento de longo prazo para fins tributários, não havendo no entanto garantia de
manutenção da carteira do FUNDO classificada como longo prazo, sendo certo que nessa
hipótese o Cotista será tributado conforme tabela abaixo:

Ouvidoria Bradcscu08(X)-727y933 dc segunda a scxia-rciia. exceto feriados, no horário das 8h às I8h (horário dc Elnsília).
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Permanência

(dias

corridos)

Alíq. semestral

(maio e

novembro)

Alíq.

compleme

ntar

Alíq. Total

0 até 180 20,00% 2,50% 22,50%

Acima de 180 20,00% 0,00% 20,00%

Parágrafo Quinto - Para o cálculo do prazo médio a que se refere o parágrafo anterior seráo
considerados os Ativos financeiros privados ou públicos federais, pré-fixados ou indexados com
base cm taxas de juros, índices de preço ou variação cambial, ou em operações compromissadas
lastreadas nos referidos títulos públicos federais e em outros Ativos financeiros com
características assemelhadas, nos termos a serem regulamentados pelo Ministro do Estado da
Fazenda.

Parágrafo Sexto - Em decorrência das alterações na legislação fiscal brasileira poderá haver
tratamento tributário diferente do exposto acima para o(s) Cotista(s) c para as operações da
carteira do FUNDO.

Capí ruLO XI - Das Disposições Gerais

Artigo 35-0 exercício social do FUNDO tem duração de um ano, com inicio em T de junho e
ténnino em 31 de maio.

Artigo 36 - Admite-se que o ADMINISTRADOR e a GESTORA possam assumir a contraparie
das operações do FUNDO, devendo manter por 5 (cinco) anos registro segregado que documente
tais operações.

Artigo 37 - No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos Cotisias. a GESTORA adota
política de exercício de direito de voto em Assembléias Gerais de fundos de investimento e
companhias emissoras dos ativos detidos pelo FUNDO ("Política"), disponível na sedo da
GESTORA e registrada na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as
matérias obrigatórias e orienta as decisões da GESTORA.

Artigo 38 - Demais informações sobre o FUNDO encontram-se dispostas no Formulário de
Infonnações Complementares.

Ouvidoria Bradesco ü800-727y9.13 dc segunda a scxta-lcira. exceto feriados, no horário das 8h às I8h (lioiário de Brasília).
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Artigo 39 - Fica eleito o foro da Cidade de Osasco, Estado de Sào Paulo, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para quaisquer ações nos processos
judiciais relativos ao FUNDO ou a quaisquer questões decorrentes deste Regulamento.

Ouvidoria Bradesco 0800-727QM3 dc segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8h às i8h (horário de Bra>ilia).



Itaú RF IMA-B Ativo FIC
CNPJ 05.073.656/0001-58

Junho*2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES I OBJETIVO DO FUNDO

Aplicação inicial

R$ 100;.000.00

Movimentação mínima

Livre

Valor mínimo de permanôncia

R$ 1.000,00 -

Taxã de administração

0,50%,a'.a.

Taxa de performance

■Não Há _ - " . ^
Taxa de saída

Não Há ' = ' '

Tributação perseguida. (i.R.), .
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação
iShOO

Cota.de aplicação
D+0 (DIA ÚTIL) ' ■ ' '
Cota de resgate
p+0'(DlA ÚTIL)
Crédito de resgate (após cotlzação)
D+1 (DIAS ÚTEIS) . . .

NlVEL DE RISCO

T

O fundo Unibanco índice de Preços Fl RF tem como objetivo superar a variação do
IMA-B por meio do investimento de seus recursos em títulos públicos federais e/ou
títulos privados de baixo risco de crédito atrelados ao indexador IPCA ou à taxa de
juros doméstica. Os investimentos realizados pelo fundo podem estar sujeitos às
oscilações decorrentes da variação de preços dos títulos que compõem a carteira.

DIFERENCIAIS

• Busca acompanhar a variação e a rentabilidade do índice IMA-B, que é composto
por títulos públicos federais atrelados a inflação.

PÚBLICO ALVO
O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno superior ao IMA-
B por meio de investimento em títulos públicos federais e títulos privados de baixo
risco de crédito. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com
os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações.

Baixo Médio Alto
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CNPJ

05.073.656/0001-58

Classificação ÁNBIMA
RE.«JDA FIXA - DURAÇÃO ALTA - GRAU DE INVESTIMENTO '

Benchrnark

IMA-B ' / ■
Início do fundo

28/11/2002

Patrimônio líquido
R$ 149.583.061

MERCADO PE ATUAÇÃO, HISTOGRAMA

Crédito Privado

Juros Nominais

I Atua

.] NSo atua

' Açãôs Uatam' Acima de
150%

131% B 140%

■■ - : -3 121% a 130%

AçdesUS i;i%a 120%

5
C

â!

101%a 110%

91% a 100%

' Ações Brasil 81% a 90%

71% a 80%

$1%a70%

Câmbio 51% a $0%

Abaixo de 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Freqüência

Rszâo Social; ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFl. Púliiico Alvo: O fundo e recomendado a investidores em geral que buscam retorno supenor ao IMA-B
por melo de invcsilmonto om lituios públicos federais o títulos pnvados da ba^xo nseo de crédito. O iundo podcré recebor recursos do Entidades Fectrsdas
de Ptevidancla Complementar o Regimes Prúprios de Previdência Social, do acordo com os límilos estabelecidos nns respectivas regulamentações.
Reniabiildaüè passada não representa gaiantia de rentabilidade futuro, A renlablHdade divulgada não é liqüida de Impostos.Fundos de inveslimenlo não .
comam com gcrgniía do adminlsuador, do goslor. de qualquer mecanismo ds seguro ou fundo garoiilldoi do ciedilo - FGC. Leia o formulário de infoimoções
complcmentaros, lámma de infcunações essenciais e o rogulamenlo antes ae investir. A rentabilidade do fundo será Inipaclada em virtude dos custos e
despesos do lurdo. inclusive taxa de administração. Descrição do tipo AHSIMA ciisponfvat ro formulário de iniormaçõcs ccmplomentares. Material de
divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA InDICES para RENDA FIXA - DURAÇÃO ALTA - GRAU OE
IfJveSTIMENrO 8 partir de 20.'lCi'2015. As osliatégias de Investimento do Fundo podam resultar em significativas perdas patrimoniais para seus colistas.
Essa fundo possui lâmina do informações essenciais, podendo ser consultada no sngulnio endereço eletrônico wvvw.ilau.com.br. Mão há garantia do que
esse fundo idrá o tralamento tributário paro lundos de longo prazo, tese fundo lave sou administrador alterado üe ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO
íTAUCARD S.A, s pBtlii de 27/05?2(j03,de BANCO ITAUCARO S.A. pata ITAl) UNIBANCO S.A e partir de 01/10/2012. Os rendimentos ssião iriljutsdos
sémesUslmanto no Olilmo dia útil dos meses da maio e novembro, a alíquota da 1530. No momento do resgato, será aplicada a alíquota complementar em
função do prazo da aplicação, até 180 dias, 22.5%; de 131 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Para oOtermais informações,
entre em contato pelo leletone(ll) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações.criticas, elogios e denuncias,utilize o SAC;0800728 0728, todos os
dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (v.w;.ilau.com. br). Se necessário conte te a Ouvidoria Corporativa llaú 0300 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h)
ou Caixa Postai 67,600. CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fale, todos os dias. 24 noras, 0800 722 1722.

AutorregulaçSo

ANBIMA



Itaú RF IMA-B Ativo FIC
CNPJ 05.073.656/0001-58

RETORNOS MENSAIS

Junho«2019

Jan Fev Mar Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

2015
% 3,11% 0,54% •0,30% 2,45% 2,62% •0,33% -0,68% -3,20% -0,72% 2,52% 1,02% 1,45% 6,62%

(%)Bãnch 99,91% 99,20% 106,09% 100,31% 101,82% 122,68% 93,31% 102,78% 105,69% 98,02% 99,06% 95,46% 97,06%

2016
%

(%)Bench

1,89%

99,03%

2,22%

98,16%

5,38%

101,27%

3,97%

101,06%

-0,21%

215,06%

1,88%

97,59%

2,44%

97,23%

0,85%

96,43%

1,61%

102,46%

0,62%

97,21%

-1,25%

102,54%

2,90%

99,61%

24,52%

98,82%

2017
% 1,86% 3.86% 1,01% >0,35% -1,36% 0,13% 3,96% 1,31% 1,82% -0,47% -0.81% 0,82% 12,25%

(%)Bench 99,48% 100,32% 96,45% 109,89% 114.81% 76,66% 99,08% 97,82% 100,51% 121,97% 106,48% 98,45% 95,74%

2018
% 3,40% 0,53% 0,89% -0,22% -3,25% -0,29% 2,31% -0,52% -0,15% 7,13% 0,75% 1,73% 12,65%

(%)Bench 100,08% 96,10% 95.31% 149,71% 102,82% 90,81% 99,82% 117,05% 102,88% 99,81% 83,23% 105,18% 96,89%

2019
%  4,44% 0,52% 0,44% 1,67% 3.99% 4,26%

(%)Bench 101,77% 95,87% 76,01% 110.91% 108,85% 114.18%

16,24%

106,82%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ó  lú 4. 6■=? "Z «? 9
S' -S §■ -s

e.
e

Psirimõnio Liquido Benchtnark ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

último MSs Ano 12 meses 24 Meses 36 Meses Desde Início
Informações de Risco

12 Meses

Fundo Bench

Desde Jan/2015

Fundo Bench

Fundo 4.26%
Meses Positivos 12 12 54 5415,24% 29,71% 39,78% 57,77% 840,83%
Meses Negativos 0 0 0 0

Benchmark
Retorno Mensal Máximo 7.13% 7,14%

3.73% 15,20% 28,76% 39,31% 57,88% 582,17%
Retorno Mensal Médio 2,21% 101,30% 1,30% 103,78%

•0,52% -0,45% •4,52% ■4,52%
Alphs 0,53% 1,04% 0,95% 0,47% •0,11% 258,66%

Volatilidade Anualizada 5,74% 5.49% 5,81% 6,94%

Pazão Social: ITAÚ PENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI. Publico Alvo' O lundo e recomondado a Investidores em geral guo tiuscain retorno superior ao lUA-B por
meio da invesdmeitio om títulos públicos (cdcrais c titulos privados de bsixo risco do crddita. O Fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de
Providência Complementar o Pogimes Próprios de Previdência Social, de acorda com os llmlios estabelecidos nas respectivas reguiamentagóes. Rentabilidade
passada nSo representa garantia do rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada nSo 6 liquida de impostos.Fundos de Investimento não contam com garantia
do administrador, do gestor, do qualquer mecanismo de seguro ou fundo garatilidot do cródito - FGC. Leia o foimulAilo do informaçócs comptememaics. lâmina do
Informaçfies essenciais e e regulamento antes de Investir. A rentabilidade do fundo serã Impactsda em virtude dos custos e despesas do fundo, i.nclusive taxa
do odministraçSo. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formularia de informsçóas compicmeniares. Material dc divulgação do fundo. Esse Fundo leve sua
classmcaçfio ANBiMA alterada de RENDA FIXA ÍNDICES para RENDA FIXA - DURAÇÃO ALTA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 20/10/2015. As
estrateglos dc Investimento do fundo podem resultar em signincatlvas perdas patrimoniais para seus cobstas. Esse lundo possui lâmina de infoniiaçQes
essenciais, podendo ser consultada no soguinia ondorsço eletrônico; vww.liau.com.br. Não há garantia de que esse fundo tora o Iratainenio tributário para fundos
do longo prazo. Esse fundo teve seu adminlsirador alterado de ITAÚ UN1BANC0 S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir Oo 27/05/2009,de BANCO ITAUCARD
S.A. pata ITAÚ UNIBANCO S.A. a periii de 01/10/2012, Os rendimentos soiflo irlbulaoos semeslralrnenle, no último dia ullf doa meses de maio e novemb/o, a
alíquota de 15V. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 181) dins, 22.5%; de 181 a 300 dins,
2011; do 361 a 720 dias. 17,5%: acima do 720 dias, 15%, Para obter mais Informaçãos, ontro em contato pelo tclofono (II) 3631-2555. Consuilas, sugasiôas,
reciamoçôos. criticas, elogios a danúncias, utiliza o SAC; 0800 728 0728. todos os dias, 24 horas, cu o canal Fcis Conosco iwwvr.liau.com.br). Se necessário
contate a Ouvidoria Corporellva Itaú: O8Q0 570 0011 (em dias úteis das 9h ás ISh) ou Calxe Posisl 67.600, CEP 03162-671, Deficientes auditivos ou de feia,
todos os dias, 24 horas. OSOO 722 1722.

Autorregulação

W ANBIIVIA



REGULAMENTO DO ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ-05.073.656/0001-58

I) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO FUNDO

1. PRESTADORES DE SERVIÇO

1.1.ADMINISTRADOR

ítaú Unibanco S.A., Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo - SP, CNPJ n°
60.701.190/0001-04, ato decíaratório CVM n° 990 de 06/07/1989.

1.2. GESTOR

Itaú Unibanco S.A., Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo - SP, CNPJ n°
60.701.190/0001-04, ato decíaratório CVM n° 990 de 06/07/1989.

1.3. CUSTÓDIA, TESOURARIA E ESCRITURAÇÃO DE COTAS
Itaú Unibanco S.A., Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo - SP, CNPJ n°
60.701.190/0001-04, ato decíaratório CVM n° 990 de 06/07/1989

2. PÚBLICO ALVO
O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela itaú Unibanco Holding S.A.
2.1. As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos, condições, modalidades
permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais relativas a fundos de investimento destinados à aplicação
dos recursos de Regimes Próprios de Previdência Social instituidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
(RPPS) e às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS ou EFPC
o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas de seus recursos
estabelecidos pela regulamentação que lhe seja aplicável a tais entidades.
2.2. Os cotistas que sejam RPPS ou EFPC, declaram que têm ciência, bem como darão ciência aos contratantes e
participantes dos planos de benefício de natureza previdenciária cujos recursos e provisões técnicas venham a ser
investidos no FUNDO de que (i) não competirá ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR a operação dos planos
previdenciários quer sob o controle de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira; e (li) os nomes
do ADMINISTRADOR ou do GESTOR não poderão ser vinculados ao planos de beneficio de natureza previdenciária, mas
poderão ser citados na qualidade de administrador ou gestor do FUNDO. Adicionalmente, cada RPPS ou EFPC cotista do
FUNDO declara-se exclusivamente responsável pela instituição, operação e resultados do plano de beneficio de natureza
previdenciária por ela constituído, administrado e executado.

3. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
O FUNDO é constituído como condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como "renda fixa".

4. POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os
quais apliquem, no minimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados
diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando rentabilidade superior ao do
índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais ~ ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO,
inclusive taxa de administração, se houver.
4.1. O FUNDO, direta ou indiretamente, somente poderá adquirir ativos financeiros cujo emissor ou emissão, conforme o
caso, esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito, com base dentre outros critérios em classificação efetuada
por agência de classificadora de risco em funcionamento no país.
4.2. O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas.
4.3. O FUNDO poderá realizar operações com derivativos, desde que tais operações (i) não sejam a descoberto; e (ii) não
gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do FIJNDO.
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4.4. Nas operações do FUNDO em mercados de derivativos, serão observados, ainda, os seguintes limites com relação à
posição do FUNDO em títulos da dívida pública mobiliária federal e ativos financeiros de emissão de instituição financeira
autorizada a funcionar pelo BAGEN: (i) no máximo 15% (quinze por cento) podem ser utilizados como depósito de margem
em tais operações; e (ii) no máximo 5% (cinco por cento) podem ser utilizados para pagamento de prêmios de opções.
4.5. É vedado ao FUNDO, direta ou indiretamente;
(!) realizar operações denominadas day trade, assim consideradas aquelas de compra e venda de um mesmo ativo
financeiro ou contrato derivativo em um mesmo dia, exceto nas hipóteses expressamente previstas na regulamentação
aplicável;
(ii) aplicar em ativos financeiros que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigaçâo sob
qualquer forma;
(iii) adquirir cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados;
(iv) locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO,
exceto nas hipóteses permitidas pela regulamentação em vigor;
(v) realizar operações com ativos financeiros de companhias sem registro na CVM, ressalvados os casos expressamente
previstos na legislação vigente; e
(vi) atuar em modalidades operacionais ou negociar com ativos financeiros que não estejam previstos na regulamentação
aplicável a Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
4.6. A descrição detalhada da política de investimento do FUNDO, está prevista no Anexo I. Os limites estabelecidos no
Anexo I deste regulamento devem ser considerados em conjunto e cumulativamente. Características adicionais
relacionadas ao objetivo do FUNDO também estão previstas no formulário de informações compiementares.

5. REMUNEEUÇÃO
A taxa de administração, fixa e anual, é de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) sobre o patrimônio do FUNDO.
5.1. A remuneração prevista acima engloba as taxas de administração dos fundos investidos e os pagamentos devidos aos
prestadores de serviços do FUNDO, inclusive de custódia, porém não Inclui os valores referentes à remuneração do
prestador de serviço de auditoria das demonstrações financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes aos demais
encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposta neste regulamento e na
regulamentação.
5.1.1. Serão desconsideradas, para fins de cálculo da taxa de administração do FUNDO, as taxas cobradas por fundos
integrantes da carteira do FUNDO, quando se tratar de fundos de índice ou imobiliário, ou ainda, quando geridos por
partes não relacionadas ao GESTOR.
5.2. A taxa de administração será provisionada por dia útil, mediante divisão da taxa anual por 252 dias, apropriada e paga
mensalmente.

5.3.0 FUNDO não cobra taxa de performance, de ingresso ou de saída.
5.4. Considera-se patrimônio a soma algébrica do disponível com o valor da carteira, mais os valores a receber, menos as
exigibilidades.
5.5. Os fundos investidos podem cobrar taxa de performance, ingresso e/ou de saída, de acordo com os seus respectivos
regulamentos.

6. APLICAÇÕES
As aplicações ocorrerão mediante: (i) instrução verbal, escrita ou eletrônica (se disponível) ao distribuidor ou diretamente
ao ADMINISTRADOR; (ii) adesão do investidor aos documentos exigidos pela regulamentação vigente, significando que
ele teve acesso ao inteiro teor de tais documentos, conhece os riscos de investir no FUNDO e está ciente de que o
ADMINISTRADOR, o GESTOR e empresas ligadas podem manter negócios com emissores de ativos financeiros do
FUNDO; e (iii) depósito ou transferência eletrônica do valor do investimento à conta do FUNDO.
6.1. Os recursos destinados à aplicação serão convertidos em cotas escriturais, nominativas e correspondentes a frações
ideais do patrimônio do FUNDO.
6.2. A qualidade de cotista será caracterizada pela inscrição do nome do Investidor no registro de cotistas, que pode se dar
inclusive por meio de sistemas informatizados.
6.3. A cota do FUNDO terá seu valor atualizado nos dias úteis, será mantida escriturada em nome do cotista e não poderá
ser cedida nem transferida, salvo por decisão judicial ou arbitrai, operações de cessão flduciária, execução de garantia,
sucessão universal, dissolução de sociedade conjugai ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha
sobre a partilha de bens e transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.
6.4. As aplicações no FUNDO poderão ser suspensas a qualquer momento e por prazo indeterminado.
6.5. Para emissão das cotas, será utilizado o valor da cota de fechamento de D+0 da solicitação (cota de fechamento é
aquela obtida a partir do patrimônio apurado depois do encerramento dos mercados em que o FUNDO atue).
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6.6. Os valores mínimos para aplicações iniciais e adicionais serão divulgados por meio do formulário de informações
complementares, bem como da lâmina de informações essenciais, se houver.
6.7.0 cotista deverá observar os seguintes limites:
a) valor mínimo para resgate: não há;
b) valor mínimo para permanência no FUNDO: R$ 1.000,00 (hum mil reais); e
c) percentual máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista: 100%, exceto se expressamente vedado pela
regulamentação aplicável ao cotista do FUNDO.
6.7.1. Pedidos de resgate que resultaram em investimento no FUNDO inferior ao mínimo para permanência acima
estabelecido serão automaticamente transformados em resgate total.

7. RESGATES

Os resgates ocorrerão mediante:
(1) instrução verbal, escrita ou eletrônica (se disponível) do cotista ao distribuidor ou diretamente ao ADMINISTRADOR;
(ii) conversão de cotas em recursos levando-se em consideração o valor da cota de fechamento de D+0 da solicitação; e
(li!) entrega dos recursos ao cotista em D+1 (útil) da conversão da cota, sendo que os pedidos de resgate que resultarem
em investimento no FUNDO inferior ao mínimo estabelecido serão transformados em resgate total.
7.1. Os recursos provenientes do resgate serão disponibilizados ao cotista na conta corrente de sua titularidade
cadastrada no registro de cotistas do FUNDO, mediante crédito em conta corrente, caso esta seja mantida no itaú
Unibanco, ou transferência eletrônica (com as tarifas incidentes), caso esta seja mantida em outra instituição.
7.2. No caso de fechamento dos mercados e/ou em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros do FUNDO,
inclusive decorrentes de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do
tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR pode
declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates.
7.3. Caso o ADMINISTRADOR declare o fechamento do FUNDO para a realização de resgates nos termos acima, deve
proceder à imediata divulgação de fato relevante, tanto por ocasião do fechamento, quanto da reabertura do FUNDO.
7.4. Caso o FUNDO permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias consecutivos, o ADMINISTRADOR deve
obrigatoriamente, além da divulgação de fato relevante por ocasião do fechamento a que se refere o item acima, convocar
no prazo máximo de 1 (um) dia, para realização em até 15 (quinze), assembléia geral extraordinária para deliberar sobre
as seguintes possibilidades: (i) substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de ambos; (ii) reabertura ou
manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; (iii) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;
(iv) cisão do FUNDO; e (v) liquidação do FUNDO.

8. EXERCÍCIO SOCIAL
O exercício social do FUNDO tem início no primeiro dia do mês de dezembro e término no último dia do mês de novembro
de cada ano.
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II ■ CONDIÇÕES GERAIS DO FUNDO

1. RISCOS

O objetivo e a política de Investimento do FUNDO não constituem promessa de rentabilidade e o cotista assume os riscos
decorrentes do investimento no FUNDO, ciente da possibilidade de eventuais perdas.
1.1. A rentabilidade da cota não coincide com a rentabilidade dos ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO
em decorrência dos encargos incidentes sobre o FUNDO e dos tributos incidentes sobre os recursos investidos.
1.2. As aplicações realizadas no FUNDO não têm garantia do ADMINISTRADOR, nem do GESTOR e nem do Fundo
Garantidor de Créditos.

1.3. Como todo investimento, o FUNDO apresenta riscos, destacando-se:

MERCADO

Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO, os ativos financeiros estão sujeitos
às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços,
que, por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que são originados por fatores que compreendem, mas não
se limitam a: (i) fatores externos; (ii) fatores macroeconômicos; e (iii) fatores de conjuntura política. Estes riscos afetam
seus preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO, que podem representar ganhos ou perdas para os
cotistas.

Os ativos financeiros do FUNDO têm seus valores atualizados diariamente (marcação a mercado) e tais ativos são
contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociação,
motivo pelo qual o valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações freqüentes e significativas, inclusive num mesmo dia.

OPERACIONAL

A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por fatores exógenos diversos, tais como
interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política
monetária ou da regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas operações, podendo, eventualmente,
causar perdas aos cotistas.

A realização de operações de derivativos pode (1) aumentar a volatilidade do FUNDO, (ii) limitar ou ampliar as
possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do
FUNDO. Adicionaimente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção da carteira contra
determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de perdas se ocorrerem os riscos que se pretendia proteger.

Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do FUNDO em outros fundos de
investimento, o ADMINISTF^DOR e o GESTOR não têm ingerência na condução dos negócios dos fundos investidos e
não respondem por eventuais perdas que estes venham a sofrer.

Ao buscar tratamento fiscal mais benéfico ao cotista, investindo em ativos financeiros com prazos de vencimentos mais
longos (carteira longa), o FUNDO, em momentos de instabilidade no mercado, expõe o seu patrimônio a maior oscilação,
se comparado a fundos que investem preponderantemente em ativos financeiros com prazo de vencimento mais curto
(carteira curta).

Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos cotistas de fundos classificados como
Longo Prazo, conforme previsto na legislação, o GESTOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo médio superior
a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido, haverá alteração do tratamento
tributário dos cotistas e conseqüente pagamento de IRF com alíquotas mais altas (22,50% para aplicações até 180 dias e
20,0% para aplicações com prazo superior à 180 dias).

Há risco de alteração da metodologia do índice utilizado como referência pelo FUNDO. Há, ainda, risco de término de sua
divulgação, caso em que o ADMINISTRADOR convocará assembléia para determinar o tratamento do impacto no FUNDO.

As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em que são negociados, tais como: (i)
falha de uma determinada bolsa ou fonte de informações; e (ii) Interrupção de operações no local de negociação/registro
destas, por exemplo, em eventos decorrentes de feriados.

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI (51178) 4
Regulamento anexo ao ato societário de 19/10/2015



Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do GESTOR, eventos de transferência de recursos ou de títulos podem não
ocorrer conforme o previsto, mesmo em situações em que não tenha ocorrido inadimpiemento pelos respectivos emissores
ou contrapartes. Estes motivos e fatores incluem, por exemplo, inadimplência do intermediário ou das partes, falhas,
interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas ou serviços das centrais depositárias, clearíngs ou sistemas de liquidação,
contrapartes centrais garantidoras ou do banco liquidante envolvidos na liquidação dos referidos eventos.

A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o comportamento futuro destes ativos,
expõe o FUNDO a riscos de imprecisão ou mesmo de diferenças entre preços conforme os prestadores de serviço de
controiadoria, o que pode resultar em preços diferentes para um mesmo ativo em distintas carteiras no mercado.

CONCENTRAÇÃO
Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores,
classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.

LIQUIDEZ

Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de
negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá, eventualmente, ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda
dos ativos (ou de ágio na compra), prejudicando a rentabilidade do fundo.

Por prever a alocação de recursos em instrumentos com potencial de retorno superior ao de instrumentos tradicionais,
porém com potencial de negociabilidade no mercado mais restrita que os instrumentos convencionais, o FUNDO poderá
ter que aceitar deságios em relação ao preço esperado de seus instrumentos e com isso impactar negativamente a sua
rentabilidade.

Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da carteira do fundo adequada ao prazo de
pagamento de resgates, existe o risco de descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para pagamento dos resgates,
isso pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em modelo de estimativa de liquidez que
se baseia em dados estatísticos e observações de mercado.

CRÉDITO
As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos seus ativos financeiros e
contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO, caso
em que o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (li) sofrer perdas financeiras até o limite das operações
contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou todo o valor alocado nos ativos financeiros.

2. MONITORAMENTO DE RISCOS

São utilizadas no FUNDO técnicas de monitoramento de risco ("monitoramento") para obter estimativa do seu nível de
exposição aos riscos acima mencionados, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seus objetivos.
2.1. Os níveis de exposição a risco (i) são definidos em comitês que contam com a participação dos principais executivos
das áreas ligadas à gestão de recursos; (ii) são aferidos por área de monitoramento de risco especializada e segregada da
mesa de operações; e (iii) podem ser obtidos por meio de uma ou mais das seguintes ferramentas matemático-estatísticas,
dependendo dos mercados em que o FUNDO atuar:
(aí monitoramento de alavancagem - alavancagem é a utilização de operações que expõem o FUNDO a mercados de
risco em percentual superior ao seu patrimônio, com o conseqüente aumento dos riscos e da possibilidade de perdas;
fb) VaR - Valor em Risco - estimativa da perda potencial para a carteira do FUNDO, em dado horizonte de tempo,
associado a uma probabilidade ou nível de confiança estatístico;
fcí teste de estresse - medida de risco para avaliar o comportamento da carteira do FUNDO em condições
significativamente adversas de mercado, baseada em cenários passados, projetados de forma qualitativa ou ainda por
métodos quantitativos;
fd) frac/c/ngris/c-estimativa para medir o risco de o FUNDO não seguir a performance de seu objetivo de investimento.
feí monitoramento de liquidez - apuração do valor total dos ativos passíveis de liquidação financeira em um determinado
prazo, ponderado pelas regras de resgate e pela composição da carteira do FUNDO, atribuindo-se probabilidades para a
negociação desses ativos nas condições de mercado vigentes.
2.2. O monitoramento (i) leva em conta as operações do FUNDO; (ii) utiliza dados históricos e suposições para tentar
prever o comportamento da economia e, consequentemente, os possíveis cenários que eventualmente afetem o FUNDO,
mas não há como garantir a precisão desses cenários; e (iii) não elimina a possibilidade de perdas.
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2.3. As simulações e estimativas utilizadas no monitoramento dependem de fontes externas de informação, motivo pelo
qual o ADMINISTRADOR isenta-se de responsabilidade se tais fontes fornecerem dados incorretos, incompletos ou
suspenderem a divulgação dos dados, prejudicando o monitoramento.

3. APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO
A apuração do valor dos ativos financeiros do FUNDO, para efeito de cálculo do valor da cota utilizada nas aplicações e
resgates no FUNDO, será feita diariamente pelo ADMINISTRADOR, ou terceiros por ele contratados, de acordo com o
manual de precificação do Controlador, preferencialmente com base em fontes públicas do mercado e consoiidará tais
valores, obtendo, assim, o valor global do patrimônio do FUNDO e, consequentemente, o valor da cota do FUNDO a ser
utilizado para aplicações e resgates.

4. APLICAÇÕES E RESGATES EM DIAS SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO
As aplicações e os resgates solicitados nos dias sem expediente bancário nacional serão processados no dia subsequente
em que houver expediente bancário, como se nesse dia tivessem sido solicitados. Todavia, nas localidades em que os
bancos funcionarem, as aplicações e resgates serão processados normalmente.

5. ENCARGOS

Além da taxa de administração e de performance, quando aplicável, são encargos do FUNDO: (i) tributos que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; (ii) registro de documentos em cartório, impressão,
expedição e publicação de relatórios e informações periódicas; (iii) correspondências, inclusive aos cotistas; (iv) despesas
do auditor independente; (v) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; (vi) honorários advocatícios,
custas e despesas processuais incorridas na defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de
eventual condenação; (vii) prejuízos não cobertos por seguros e não decorrentes diretamente de culpa ou dolo dos
prestadores de serviços, no exercício de suas respectivas funções; (viü) despesas relacionadas, direta ou indiretamente,
ao exercício do direito de voto, decorrentes de ativos financeiros do FUNDO; (ix) despesas com custódia (caso esta não
esteja incluída na taxa de administração do FUNDO), liquidação e registro de operações com ativos financeiros e
modalidades operacionais integrantes ou que venham a integrar a carteira do FUNDO; (x) despesas relacionadas com
fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de ativos financeiros(xi)
montantes devidos aos fundos investidores em decorrência de acordos de remuneração, que serão deduzidos da taxa de
administração e performance, quando aplicável.

6. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Os resultados do FUNDO serão automaticamente nele reinvestidos.

7. ASSEMBLÉIA GERAL

Os cotistas serão convocados, pelo ADMINISTRADOR para tratar de assuntos do FUNDO (i) anualmente, até 120 (cento e
vinte) dias após o encerramento do exercício social, para deliberação sobre as demonstrações contábeis ou (ii)
extraordinariamente, sempre que necessário.
7.1. As assembléias gerais obedecerão as seguintes regras: (i) serão convocadas conforme o(s) meio(s) de comunicação
estabelecido(s) em capitulo específico deste Regulamento, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, dispensada esta
formalidade se houver presença total; (ii) serão instaladas com qualquer número de cotistas; (üí) as deliberações serão
tomadas por maioria de votos, cabendo 1 (um) voto para cada cota; (iv) podem votar os cotistas, seus representantes
legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano; (v) os cotistas poderão enviar seu voto por meio de
comunicação física ou eletrônica, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa
forma de voto, que não exclui a realização da reunião de cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações
serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos pelo(s) meio(s) de comunicação estabelecido(s) em capítulo
especifico deste Reguiamento, quando assim admitido na convocação; (vi) a critério do ADMINISTRADOR, que definirá os
procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembléia serão tomadas por meio de consulta formal, sem reunião
de cotistas, em que a) os cotistas manifestarão seus votos, conforme instruções previstas na convocação e b) as decisões
serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos.

7.1.1, Na hipótese prevista no inciso (v) acima, no caso de não comparecimento físico de cotistas, a assembléia será
instalada, sendo a presença dos cotistas caracterizada pelos votos encaminhados antes da realização da assembléia.
7.1.2. Caso a convocação preveja a realização da assembléia por meio eletrônico, os votos dos cotistas relativamente às
suas deliberações em assembléia geral deverão ser proferidos mediante a utilização de assinatura eletrônica legalmente
reconhecida, sob pena de recusa pelo ADMINISTRADOR.
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7.1.3. Na hipótese da não instalação da assembléia geral para deliberação relativa às demonstrações contábeis do
FUNDO, em decorrência do não comparecimento de quaisquer cotistas, serão consideradas automaticamente aprovadas
caso as demonstrações contábeis não contenham quaisquer ressalvas.
7.2.0 ADMINISTRADOR disponibilizará resumo das deliberações da assembléia geral aos cotistas, em até 30 (trinta) dias
após a realização da assembléia, conforme o(s) meio(s) de comunicação estabelecido(s) em capítulo especifico deste
Regulamento, o qual também.

8. ATOS E FATOS RELEVANTES

Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar, direta ou indiretamente, as decisões de investimento no FUNDO serão
imediatamente divulgados aos cotistas por correspondência eletrônica ou outra forma de comunicação disponibilizada pelo
ADMINISTRADOR, conforme cláusula específica do regulamento.

9. MEIOS DE COMUNICAÇÃO
O FUNDO utilizará meios eletrônicos de comunicação relativamente às suas informações, inclusive no que diz respeito às
convocações, deliberações e resumo das assembléias gerais. Nesse sentido, todas as informações ou documentos serão
disponibilizados aos cotistas, pelo ADMINISTRADOR, no endereço eletrônico do ADMINISTRADOR disponível no
Formulário de Informações Oomplementares do FUNDO, sem prejuízo da possibilidade de o ADMINISTRADOR adotar
outra forma de disponibilizaçâo, a seu critério, nos termos da regulamentação. Excepcionalmente e não obstante o
disposto na regulamentação em vigor, o FUNDO poderá, ainda, utilizar meios físicos de comunicação relativamente à
divulgação de suas informações. Na hipótese de envio, pelo ADMINISTRADOR, de correspondência física para o
endereço de cadastro do cotista, os custos decorrentes deste envio serão suportados pelo FUNDO.

10. FORO

Fica eleito o Foro do domicílio ou da sede do cotista, salvo se o domicílio ou sede do cotista não se situar em território
brasileiro, caso em que fica eleito o foro da sede da Capital do Estado de São Paulo.

Para mais informações sobre o FUNDO, consulte o Formulário de Informações Oomplementares e a Lâmina.

São Paulo - SP, 20 de outubro de 2015.

Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Gerente ou com a Área de Atendimento (11) 5029-4837 / 1579 /1682.
Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a
reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570
0011. dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n® 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722,
disponível 24h todos os dias.

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI (51178)
Regulamento anexo ao ato societário de 19/10/2015



ANEXO I - DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

LIMITES POR ATIVO

(% do patrimônio do FUNDO)
Legislação Fundo Descrição dos Ativos Financeiros

GRUPO!-No

mínimo 95%

Até 100% Permitido Cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa".

Até 20%
Permitido FIDCeFICFIDC

Vedado Fll

Até 10% Vedado

Ativos Financeiros no Exterior comoatívels com a Dolítica do FUNDO: o

FUNDO poderá aplicar em cotas de fundos de investimento constituídos no
exterior, bem como os fundos de Investimento nos quais o FUNDO aplica
seus recursos poderão aplicar em cotas de fundos de investimento, ativos
financeiros e modalidades operacionais emitidos, negociados ou
constituidos no exterior e que atendam, alternativamente, aos seguintes
requisitos: (i) sejam admitidos à negociação em bolsa de valores, de
mercadorias e futuros ou registrados em sistemas de registro, custódia ou
de liquidação financeira devidamente autorizados em seus países de origem
e supervisionados por autoridade local reconhecida, nos termos da
regulamentação em vigor; ou (ii) tenham a existência no exterior assegurada
pelo CUSTODIANTE mediante procedimento específico previsto na
regulamentação em vigor.

GRUPO II-Até 5%

Permitido Títulos públicos federais.
Permitido Títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras.
Permitido Operações compromissadas.

LIMITES POR EMISSOR

(% do patrimônio do FUNDO)
Legislação Fundo, Emissor

Até 100%
Permitid

0
Fundo de investimento

Até 5%

Permitid

0
Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

Vedado Companhia aberta

Vfiriado
Pessoa física ou jurídica de direito privado que não seja companhia aberta
ou Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

LIMITE PARA CRÉDITO PRIVADO
(% do patrimônio do FUNDO)

Até 50%
Ativos financeiros de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
ou de emissores públicos que não a União Federal, direta ou indiretamente.

DERIVATIVOS

Hedge e posicionamento | Limitado a uma vez o patrimônio
Este FUNDO poderá aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte
Integrante de suas respectivas políticas de investimento.

OPERAÇÕES COM 0 ADMINISTRADOR, GESTOR E LIGADAS
(% do patrimônio do FUNDO)

Até 100%
Contraparte ADMINISTRADOR, GESTOR e ligadas, inclusive veículos de investimento
por eles administrados ou geridos.

Até 5% Ativos Financeiros de renda fixa emitidos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e ligadas.

Até 100%
Cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e
ligadas.

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI (51178)
Regulamento anexo ao ato societário de 19/10/2015



•  . Nome Valor da cota Patrimânio líquido Benchmark Enquadramento Limite dealocação Classificação TXAdm TXPfee

INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI 34.144435 R$ 411.945.374,31 IMA-B Art 7M , b 100% Ativo 0,18 NA

INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI 30,875651 RS 1.541.296.124.46 IMA-B5 Art7M,b 100% Ativo 0,18 NA

RENDA FIXA 1MAB5+ FICFI 25.463027 R$ 40.654.047,80 IMA-B SA Art 7M , b 100% Ativo 0,18 NA

INSTITUClON RF PRE FIXADO LP FICFI 29,097733 R$ 177.059.024,48 ÍREM Art 7M , b 100% Passivo 0,18 NA

SOBERANO RENDA FIXA ÍNDICES PRÉ 1 Fl 31,607468 R$ 223.926.405,52 IRFM 1 Art 7M , b 100% Ativo 0,18 NA

RENDA FIXA IMA-B ATIVO Fl 10,064315 R$ 149.583.061,15 IMA-B Art T. IV 40% Ativo 0,50 NA

SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES 46,366579 R$ 11.811.114.011,71 CDI Art r, IV 40% Passivo 0,15 NA

INSTITUCIONAL REFERENCIADO Dl Fl 3031,391653 RS 1.081.819.694,57 CDI Art 7*, IV 40% Passivo 0,18 NA

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 16,968369 RS 4.747.724.011,50 IPCA Art 7°, IV 40% Ativo 0,40 NA

HIGH GRADE RF CP FICFI 28,329428 RS 1.271.483.646,87 CDI Art 7", VII , b 5% Ativo 0,25 NA

HIGH GRADE PLUS RF CRÉDITO PRIVADO FICFI 13,269371 R$ 195.269.658,87 CDI Ari 7\ VII , b 5% Ativo 0,25 NA

RPI ACOES IBOVESPA ATIVO Fl 2,698414 R$ 868.670.247,55 IBOVESPA Art 8', 1 30% Ativo 2,50 NA

PRIVATE MULTS&P500 BRL FICFI 14,746866 RS 1.064.591.893,46 S&P 500 Art 8', III 10% Passivo 1,00 NA

.L CAP VALUATION IB FIA* 119,199875 R$ 46.069.333,16 SMLL Art 8°, II 20% Ativo 2,00 15%

GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES Fl 37,776509 RS 65.031.862,52 IGCT Art 8°, II 20% Ativo 0,90 NA

ACOES DIVIDENDOS Fl 781,515966 RS 340.177.208.48 IDIV Art 8*, II 20% Passivo 1,50 NA

ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO 47,154522 RS 54.412.906,88 ICON Art 8°, II 20% Ativo 0,90 NA

INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIXFI 24.000326 RS 1.725.892.301,36 IBOVESPA Art 8*, II 20% Ativo 2,50 20%

AÇÕES DUNAMIS FIC 19,316025 RS 1.843.550.063,10 IBOVESPA Art 8*, II 20% Ativo 2,00 20%

TUTIÕNAL ACTIVE FIX IB MULTIM Fl 841,820650 RS 1.706.132.392,94 CDI Art 8*, III 10% Passivo 0,30 NA

INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC 11,036217 R$ 463.737.377,02 CDI Art 7', IV 40% Ativo 0,50 20%

INSTTnJCIONAL MULTIMERCADO JUROS E M0EDA5 307,006712 RS 60.913.651.24 CDI Art 8*. III 10% Passivo 0.35 NA

fechado para captação

e: Itaú Asset Management, junho/19.

Informação Confidencial - Política Corporativa de Segurança da Informação ItaúAssetManagement



Nome Benchmark Enquadramento

O Pundo Possui

ativos de

emissores

privados como

ativo fínal na

carteira?

Há ativos

fínanceiròs não

emitidos por

Instituição ■

Financeira?

Há ativos

financeiros não

emitidos por

companhias

abertas,

operacionais e

registradas na

CVM?

Há ativos Há ativos

financeiros financeiros que

emitidos por nãò são cotas

securitizadoras de classe sênior

(CRI ou CRA)? de FIDC?

Há ativos

financeiros ou

que os

respectivos .

emissores não

são.

considerados de

baixo risco de

crédito?

ínstitucional rf inflacao ficfi IMA-B Art 7M , b Não Não Não Não Não Não

iNFLATlON 5 RENDA FIXA FlCFl IMA-B5 Art 7M , b Não Não Não Não Não Não

RENDA FiXA ÍMAB5+ FlCFl IMA-B 5+ Art 7°. 1 , b Não Não Não Não Não Não

INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC CDI Art T, IV Não Não Não Não Não Não

INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFi IRFM Art 7M , b Não Não Não Não Não Não

SOBERANO RENDA FIXA ÍNDICES PRÉ 1 Fi IRFM 1 Art 7M . b Não Não Não Não Não Não

RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI IMA-B Art T, IV Sim Sim Sim Não Não Não

SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES CDI Art 7". IV Não Não Não Não Não Não

INSTITUCIONAL REFERENCIADO Dl FI CDI Art T, iV Sim Sim Sim Não Não Não

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA [PCA Art T. IV Não Não Não Não Não Não

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 11 IPCA Art 7\ W Não Não Não Não Não Não

HIGH GRADE RF CP FICFI CDI Art 7', VII. b Sim Não Sim Não Não Não

HIGH GRADE PLUS RF CRÉDITO PRIVADO FlCFl CDI Art 7°. VII , b Sim Não Sim Não Não Não

RPl ACOES IBOVESPA ATIVO FI IBOVESPA Art Q', 1 Não Não Não Não Não Não

PRIVATE MULTS&P500 BRL FlCFl S&P 500 Art 8', III Não Não Não Não Não Não

LLCAP VALUATION IB FIA' SMLL Art 8". II Não Não Não Não Não Não

GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI IGCT Art 8°. II Não Não Não Não Não „ Não

ACOES INFRA ESTRUTURA FI ÍBX100 Art 8'. li Não Não Não Não Não Não

ACOES COMMODITIES FI IBX Art 8°, II Não Não Não Não Não Não

ACOES DIVIDENDOS FI IDIV Art 8°. II Não Não Não Não Não Não

ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO ICON Art 6'. II Não Não Não Não Não Não

INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIXFI IBOVESPA Art 8°. II Não Não Não Não Não Não

AÇÕES DUNAMIS FIC IBOVESPA Art 8°, II Não Não Não Não Não Não

ITUTIONAL ACTIVE FIX ÍB MULTIM FI CDI Art 111 Sim Sim Sim Não Não Não

INSTITUCIONAL MULTlMERCADO JUROS E MOEDAS FI CDI Art 8". III Sim Sim Sim Não Não Não

Jo fechado para captação

e: Itaú Asset Management, junho/19.

Informação Confidencial - Política Corporativa de Segurança da informação ItaúAssetManagement



CNPJ Nome do Fundo Início TxAdm RS Inicial Cotizações Patrimônio Enquadramento Beta Cotistas Início

24.022.566/0001-82 Bradesco Fl RFIDKA Pré 2 17/06/2016 0,20% 10.000 D+O/D+OeDiOF 603.762.191 Art. 75,1, b 0,09% 104 ■ 17/06/2016

.  ll.484.558/0b01rD6 BradescoFlRFIRF-MlTP ' 02/07/2010 o;2o% 50.000 D+O/D+leDflF 1.044.281.523 ,  Art.79,1, b . 0,01% 283 02/07/2010

10.986.880/0001-70 Bradesco Inst FIC Fl RF IMA-B TP 17/02/2010 0,20% 50.000 D+0 / D+1 e D+1 F 820.142.345 Art. 79,1, b 0,23% 105 17/02/2010

03.256.793/0001-00 Bradesco Fl REF. Dl Federal Extra .02/08/1999 0,15% 0 D+O/D+OeD+OA 8.866.725.832 Art. 79, IV, a 0,00% 335 02/08/1999 •

03.399.411/0001-90 Bradesco Fl RF Referenciado Dl Premium 05/10/1999 0,20% 10.000.000 D+0 / D+0 e D+0 A 6.841.866.521 Art. 79, IV, a 0,00% 374 05/10/1999

28.515.874/0001-09 'Bradesco FIÇ Fl RF Alocação DInâmica 28/12/2017 0,40% 50.000 D+0/ D+3eD+4F 543,046.365 Art. 79, iV, a 0,11% 115 28/12/2017

15.259.071/0001-80 Bradesco H FIRF LP Nilo , 28/12/2012 0,30% 300.000 D+0/D+4eD+5F 787.499.981 Art. 79, IV. a 0,25% 17 28/12/2012

08.246,318/0001-69 Bradescoinst FIC Fl RF IMA Geral 3P/04/2007 0.25% 50.000. D+0 / D+1 e D+1 F 868.274.868 ,  Art. 79, IV, a 0,11% 50 30/04/2007

08.702.798/0001-25 Bradesco Inst FIC Fl RF IMA-B 07/01/2008 0,20% 50.000 D+0 / D+1 e D+1 F 1.566.956.404 Art. 79, IV, a 0,23% 95 07/01/2008

20.216..216/0001-04 Bradesco Inst FIC Fl RF IMA-B 5 08/08/2014 0,20% 50.000 D+0 / D+1 e D+1 F 771.398.814 Art. 79. IV, a 0,12% 104 08/08/2014

13.400.077/0001-09 Bradesco Inst FIC Fl RF IMA-B 5+ 30/06/2011 0,20% 50.000 D+0 / D+1 e D+1 F 357.663.374 Art. 79. IV, a 0,30% 49 30/06/2011

03.394.711/0001-86 Bradesco FIA Ibovespa Pkis 25/10/1999' 0,50% '50.000- b+0 /D+OeO+2F 268.446.431 Art. 89.1, a 1,00% 53 25/10/1999

i
14.099.976/0001-78 Bradesco FIC FIA Institucional IBrX ALPHA 05/02/2013 0,90% 0 D+0 / D+0 e D+2 F 152.192.844 Art. 89,1, a 0,92% 17 05/02/2013

06.916.384/0001-73 Bradesco FIA Dividendos 13/09/2004 1,50% 20.00Q D+0 D+l/D+1 e D+3 F 2:800.915.807 ,  Art. 89, 11. a,. 0,96% 2.407 09/09/2004

03.660.879/0001-96 Bradesco FIA Selection 09/03/2000 1,50% 20.000 D+0 D+l/D+1 e D+3 F 726.541.208 Art. 89, II, a 0,91% 197 09/03/2000

06.988,623/0001-09 Bradesco FIA Small Cap^ PIus 30/09/2004 1,50% 20.000 D+0 Dl/D+1 e D+3 F 648.364.177 Art. 89, II, a 0,55% 224 24/09/2004

1
1

21.321.454/0001-34 Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1 27/08/2015 0,80% 20.000 D+1 / D+1 e D+4 F 26.299.819 Art. 89, II. a 0,01% 2 27/08/2015

18.079.540/0001-78, Bradesco,.FÍ!Multimercado S&P 500 j"!! ; 29/ll/2pf3 ' 1,50% 10.000 D+0/D+leD+4F 109:342.478 Art. 89, 111 0,29% 1.140 29/1172013 3 ' -

21.287.421/0001-15 Bradesco H Multim LP Macro Institucional 16/06/2016 0,50% 1.000.000 D+0 / D+0 e D+1 F 140.813.339 Art. 89,111 0.07% 18 16/06/2016

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari



SMC CREDENCIAMENTO DE FUNDOS TI 12.

FUNDO:

CNPJ:

ADMINISTRADOR:

GESTOR:

ÍNICIO DO FUNDO;

SEGMENTO:

TIPO DE ATIVO:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

TAXA DE PERFORMANCE:

BRADESCO FIC RENDA FIXA IMA-B 5+

13.400.077/0001-09

BANCO BRADESCO S.A.

BRAM - BRADESCO ASSET MAN DIST DE TIT E VAI

30/06/2011

Renda Fixa

Artigo 7°, Inciso IV. 'a'

0.20%

Não Possui

BENCHMARK IMA-B 5+

Calculado a partir da variação de uma carteira teórica

composta por NTN-B. que remuneram o investidor à

uma taxa pré-fixada, acrescida da variação do IPCA no

período superior à 5 anos.

ATIVOS

Títulos Públicos

Debênture simples

Outros Ativos

%

^.70%

1,06%

0,24%

kl

TituK» Públicos D«bénture shnples Outros Ativos

TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL

2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

FUNDO 1,11% 2.64% 8,25% 5.24% •0,80% 2,64% 3,33% 0,86% 1,68% 0,71% -2.13% 3.75'.>..

BENCHMARK 2.97% 1,54% 0,76% 1.54% 0.80% 0,94% 1,21% 1,09% 1,41% 0,46% 0,40% l,39v

*BENCH -1.86% 1.10% 7,49% 3,70% -1,60% 1,70% 2,13% -0,24% 0,27% 0,25% -2,52% 2,35%

2017 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

FUNDO 2,29% 5,10% 0,80% •0,88% -1,81% -0,09% 4,62% 1,33% 2,36% -1.05% •1.43% 0.77%

BENCHMARK 1.16% 1,49% 1,39% 0,71% 0.08% 0.52% 2.85% 1,25% 1,01% 0,48% 0,10% 0,88%

» BENCH 1,13% 3,61% -0,59% -1,59% -1,89% -0,61% 1,77% 0,08% 1,35% -1,53% -1,53% -0,11%

2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

FUNDO 4.88% 0,53% 0.36% -0.65% -4,68% -0,97% 3,12% -0,56% -1.05% 10.50% 1,52% 1,85%

BENCHMARK 1,33% 0,54% 1.62% 0.42% -1,56% 0,45% 1,48% •0.26% 0,89% 3,10% 0,14% 1,36%

* BENCH 3,54% -0.01% -1,26% -1,07% -3,13% -1,41% 1,65% -0,30% -1,94% 7,40% 1,37% 0,49%

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Mww smrconsAilt com b'

14Ô1 3027 S200



SMI CREDENCIAMENTO DE FUNDOS

nj -Ta - -

31 12.2018

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

FUNDO

BENCHMARK

MÉDIA MENSAL

1,12%

0.89%

mínimo

•4,68%

-1,56%

MÁXIMO

10.50%

3.10%

FREQÜÊNCIA POR RETORNO

FUNDO BENCHMARK

â?
r>«

O

ss 1
r-« ■
■t' ■

. ■

-o

Li
-5% a-3,1% -3.4% a-1.; -1,8% a -0.2% -0.2% a 1.4% 1.4% a 3%

,  , ■
3% a 4.6% 4.6% a 62% 6,2% a 7.8% 7.8% a 9.4% 9,4% 3 11%

FUNDO

BENCHMARK

% DO BENCH

NO ANO

15,04%

9.87%

152,47%

12 MESES

14,21%

9.62%

147,83%

24 MESES

28,16%

23.41%

120,30%

2018

12,39%

12.58%

98,52%

2017

30.44%

15.48%

196,64%

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

•FUNDO BENCHMARK

V

30%

20%

10%

31/12/2016 31/12/2017

-10%

31/12/2018

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplicações nas oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa
de juros pós-fixadas e pré-fixadas. e índices de preço, excluindo estratégias
que Impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

INFORMAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima:

Limite de alocação do PL (%

Taxa de ingresso:

Disp. Recursos no Resgate:

Carência:

Taxa de Resgate:

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www vmco^iujll.coin ür

ME) 302 7 5200

R$ 50.000,00

40%

Não há.

DU+OOOl

Não há.

Não há.



SMI CREDENCIAMENTO DE FUNDOS 31.12.2018

INDICADORES DE PERFORMANCE

FUNDO

BENCHMARK

SHARPE

12M 24M

1.00% 0.78%

1.07% 1.41%

SORTINO

12M 24M

1.69% 0.67%

1.50% 1,09%

ALFA

12M 24M

0.00% 0.00%

0,00% 0.00%

TREYNOR

12M 24M

37.40% 41.43%

47.80% 81.11%

ÍNO«C£ DE SHARPE

SORTINO

ALFA

TREYNOR

DADOS

Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos peio fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe. meiiiot o
desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.
Mede o excesso de retomo sobre a volatilidade calculada peio downside risk. ou seja. baseada nos retornos inferiores á taxa de retorno do ativo iivii
de risco-

Representa o retomo residual do fundo em relação ao seu benchmark, Quando Alfa > 0. o fundo tende a ter desempenho superior ao benchniorí.

Mede o excesso de retomo por unidade de risco sistemático (Beto).

í-llí

VOLATILIDADE BETA

ivisffilpíi;

TRACKING ERROR VAR MÂX. DRAW DOWN RECUPERAÇÃO

12M 24M 12M 24M 12M 24M 12M 24M 12M 24M 12M 24M

FUNDO 7,86% 10.28% 0.21 ^.27 0.49% 0,65% 0.01% 0,01% 8.95% 10.08% 139 57

BENCHMARK 3.04% 3,28% 0.07 0.08 0.19% 0,21% 0.00% 0.00% 3.05% 3.05% 60 60

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

•FUNDO BENCHMARK

10,00%

3Í..0C1'V

32.00'!

28.00%

24.00%

20,00%

16.00%

12 00%

8.00%

4 00%

0.00%

31/12/201831/12/2016

VOLATILIDADE

BETA

TRACKING ERROR

VAR

MÁX. DRAW DOWN

RECUPERAÇÃO

31/12/2017

Mede a variabitídade dos retornos do fundo em relação á sua média. Quanto mais elevada a volatilidade, maior o risco.

Significa a volatilidade do desempenho médio do fundo em relação ao benchmark.

Se Beta > 1. a carteira do fundo oscila mais que o benchmark (mais arriscada). Se Beta < 1, então a carteira do fundo é menos arriscada.

É a volatilidade do retomo diferenciai do fundo em relação ao seu bencfimark. Quanto mais elevado, maior o risco de 'descolamento".

Representa a máxima perda esperada no período de um mês, com 95% de grau de confiar>ça estatística.

Indica a maior queda cortsecutiva no valor da cota.

Determina o número de observações (dias) para a recuperação do máximo Draw Oown.
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SMI CREDENCIAMENTO DE FUNDOS :?1.12.2018

CONCLUSÃO DA ANALISE DO FUNDO

O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 62% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de

rentabilidade acumulada.

V  O fundo possui uma taxa de administração de 0.2% e não cobra taxa de performance.

.  O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R$ 183,84 milhões. Este valor está abaixo da sua média, R$ 335,4 milhões.
*  nos últimos 24 meses. Atualmente, o fundo conta com 31 cotistas.

Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi superior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode

^  ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria
superior à perda esperada pelo IMA-B 5+.

.  Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 7°, Inciso IV, 'a'. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de

40% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 15% de participação no PL do Fundo.

^  Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.
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