TERMO
O DE ADESÃO
O E CIÊNCIA
A DE RISCO
RIO
O BRAVO APOLLO
A
FUNDO
F
DE INVESTIM
MENTO EM COTAS DE
E FUNDOS DE
IN
NVESTIMEN
NTO MULT
TIMERCAD
DO
CNPJ/M
MF 26.344.425/0001-01
(“FUNDO”)
, inscrrito(a) no CP
PF/CNPJ n.º
(“Titularr”) e
, insscrito (a) no CPF/CNPJ n.º
(““CoTitular”),,
pretendendoo assumir a condição de Cotista(s) do FUNDO, administrad
do pela BEM
M – DISTRIB
BUIDORA DE
E
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSS LTDA., vennho, pelo preesente Instru
umento, mannifestar exprressamente a
adesão ao R
Regulamentoo do FUNDO, e atestar quue previamen
nte a assinattura do preseente Termo de
d Adesão e
Ciência de R
Risco:
1.

Tevve acesso:

1.1.
Ao inteiro teor do Regulam
mento, da Lââmina e do Formulário de Informaçções Complementares doo
FUNDO, e qque conhece(m) e reconhece(m) comoo válida e ob
brigatória as suas normass, aderindo formalmente,
f
,
nesse ato, ass suas dispossições.
2.

Têm
m ciência:

2.1.
Quue o FUNDO não
n possui co
ompromisso de concentrração em nen
nhum fator dde risco especcífico, sendoo
assim, podeerá incorrer nos
n seguintess fatores de rrisco:
(i)
taxa de juroos;
(ii)
índices de preço;
p
índices de ações;
a
(iii)
derivativos;; e
(iv)
renda variávvel.
(v)
2.2.

m a política dde investimen
nto, poderá incorrer
i
nos sseguintes risscos:
Quee o Fundo, dee acordo com
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Risco de Mercado;
Risco de Crrédito;
Risco Proveeniente do Uso
U de Derivaativos;
Risco de Liquidez;
Risco de Mercado Exterrno;
Risco de Cooncentração; e
Risco Tribuutário;

DO pode esta
ar exposto a significativaa concentraçção em ativoos financeiro
os de poucoss
2.3.
De que o FUND
emissores, ccom os riscos daí decorreentes;

nvestimento do FUNDO podem
p
resulltar em perddas superiorees ao capitall
2.4.
De que as estraatégias de in
a
paara cobrir o prejuízo doo
investido e a consequeente obrigaçãão do Cotistta de aportaar recursos adicionais
FUNDO;

oria Bradesco 080
00‐7279933 de segunda a sexta‐feeira, exceto feriados, no horário das
d 08:00 as 18:000hs (horário de Brasília).
B
Ouvido
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d ADMINISTTRADORA, GESTORA, CUSTODIANTE
U
E, Fundo Ga
arantidor dee
2.5.
De que não háá garantia da
FGC, ou de qualquer meecanismo de seguro conttra eventuais perdas patriimoniais quee possam serr
Créditos – F
incorridas ppelo FUNDO, e consequen
ntemente peloos Cotistas;
NDO não imp
plica, por parrte da CVM,,
2.6.
De que a concessão de registro para a vvenda de cotaas deste FUN
d informaçções prestadaas ou de adeequação do Regulamento
R
o do FUNDO à legislaçãoo
garantia de veracidade das
s
a qualiidade do FUN
NDO ou de sua ADMINISTRADORA, G ESTORA, CUSTODIANTE
U
E
vigente ou jjulgamento sobre
e demais prestadoras de serviços; e

2.7.
De que as innformações mais detalhhadas podem
m ser obtidaas no Form
mulário de Informaçõess
U
disponível na páginna da ADMIN
NISTRADORA
A na rede mu
undial de co
omputadores,,
Complemenntares do FUNDO
no endereçoo www.bradeescobemdtvm
m.com.br.
3.
Daas disposiçõees da Lei 9613/98
9
(crim
mes de lavaagem de din
nheiro) e leegislação complementar,,
estando cienntes de que as operaçõees em fundoss de investim
mento no meercado financceiro e de capitais estãoo
sujeitas a controle do Banco
B
Centraal do Brasil e da Comisssão de Valo
ores Mobiliárrios - CVM,, que podem
m
formações soobre as movim
mentações dee recursos reealizadas pelo
os Cotistas.
solicitar info

Data e Local,

,

de

de

.

Assiinatura do Tiitular

Assinnatura do CoT
Titular
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