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Termo de Adesão e Ciência de Risco
Pelo presente instrumento particular atesto e declaro para todos os fins de direito que:
I)

Tive acesso ao inteiro teor do Regulamento, da Lâmina de Informações Essenciais e do Formulário de Informações
Complementares do Fundo. Conheço e reconheço como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo
formalmente, nesse ato, as suas disposições.

II)

Tenho total ciência:
a)

dos fatores de risco relativos ao Fundo, inclusive dos cinco principais fatores de risco inerentes à composição
da carteira do Fundo, descritos abaixo:
Risco de Mercado: Risco relativo a variações em preços, taxas e índices dos ativos ocorridas no mercado
local ou no exterior.
Risco de Liquidez: Perda originada em circunstâncias adversas de mercado, na qual a necessidade da venda
dos ativos ocorre com descontos em mercados líquidos. Pode haver a impossibilidade de pagamento dos
resgates na forma estabelecida em regulamento.
Risco de Crédito: Consiste no risco dos emissores ou contrapartes não honrarem suas obrigações, total ou
parcialmente, no prazo acordado.
Risco de Mercado Externo: Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política,
econômica ou social nos países onde as respectivas sedes das companhias abertas emissoras de ativos
financeiros estejam estabelecidas, bem como sujeitas a alterações regulatórias das autoridades locais.
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.

b)

de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo;

c)

de que a concessão de registro para a venda de cotas do Fundo não implica, por parte da CVM, garantia de
veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do Fundo à legislação vigente ou
julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de seu Administrador, Gestor e demais prestadores de serviços;

d)

de que as estratégias de investimento do Fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e,
nesse caso, da minha consequente obrigação de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo;

e)

de que o Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores,
com os riscos daí decorrentes;

f)

solicito efetuarem a operação de Aplicação, declarando que:
a.

estou ciente de que os pedidos de aplicação e resgate serão convertidos e liquidados pelo valor de
cota e nas datas estabelecidas no Regulamento do Fundo, desde que solicitados nos horários
determinados pelo Administrador;

b.

autorizo que as aplicações e resgates de cotas do Fundo sejam efetuados mediante débito e crédito
em conta corrente mantida em uma das agências do Banco Bradesco S.A. ou via CETIP;
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c.

estou ciente de que os resgates serão líquidos de impostos e/ou taxas; e

d.

caso as aplicações e/ou resgates sejam efetuados via Internet, tenho ciência de que a minha adesão
aos termos deste instrumento, assim como a confirmação do valor aplicado ou resgatado, estarão
sendo realizadas por meio de assinatura eletrônica.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares do Fundo.

Obs: Não há a necessidade de preenchimento dos campos abaixo para aplicações realizadas pela Internet.
Data
Local
Nome do Investidor
CPF/CNPJ do Investidor
Assinatura do Investidor
Responsável - Banco Bradesco S/A
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