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CNPJ
Corporate Taxpayer Registry

Nome do Fundo
Fund's Name

14188162000100
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Preencher Razão Social e CNPJ apenas se for Pessoa Jurídica. Fill Corporate Name and CNPJ for legal entity only.

Código Cotista
Quotaholder’s Code

Razão Social
Corporate Name

CNPJ
Corporate Taxpayer Registry

---------------------------------------

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF
Individual Taxpayer Registry

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2)
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF
Individual Taxpayer Registry

Distribuidor
Distributor

Pretendendo assumir a condição de Cotista do FUNDO, vem, pelo presente
termo, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO FUNDO, DECLARANDO
NESTA OPORTUNIDADE QUE:

Assuming the condition of Quotaholder of the FUND, hereby EXPRESSLY
DECLARES ITS ADHESION TO THE FUND BY STATING HEREIN THAT:

a) antes de assinado o presente Termo, teve acesso ao inteiro teor (i) do
Regulamento, (ii) da Lâmina de Informações Essenciais (caso aplicável); e (iii)
do Formulário de Informações Complementares do FUNDO;

a) before signing the present Term, it has read the entire content of (i) the
Regulation, (ii) the Form of Essential Information (if applicable); and (iii) the
FUND’s Supplementary Information Form;

b) leu e compreendeu o inteiro teor dos documentos supramencionados, os
quais declara conhecer e aceitar, e que formam, junto a este Termo, um
único instrumento para todos os fins de direito;

b) it has read and understood the entire content of the above mentioned
documents, which declares to know and accept, and that form, in
conjunction with the present Term, one sole instrument for all legal
purposes;

c) está ciente que:
(i) O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO À SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM
ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS RISCOS DAÍ
DECORRENTES;
(ii) não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam
ser incorridas pelo FUNDO;
(iii) a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por
parte da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), garantia de
veracidade das informações prestadas ou de adequação do Regulamento à
legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu
Administrador, Gestora e demais prestadores de serviços;
(iv) as estratégias de investimento adotadas pela Gestora do FUNDO e o risco
intrínseco aos ativos que compõem sua Carteira podem resultar em perdas
superiores ao capital aplicado;
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c) it is aware that:
(i) THE FUND MAY BE EXPOSED TO SIGNIFICANT CONCENTRATION IN ASSETS
OF FEW ISSUERS WITH THE ENSUING RISKS;
(ii) there is no guarantee against possible financial losses that may be incurred
by the FUND;
(iii) the granting of a registry for the sale of quotas of the FUND does not infer,
by
the
Securities
and
Exchange
Commission
(“CVM”),
the
guarantee of truthfulness of the information provided, the adequacy of the
Regulation to the legislation in force nor the judgment on the
quality of the FUND or its Administrator, Manager and other service providers;
(iv) the investment strategies adopted by the FUND’s Manager and the risks
inherent to the assets that make up its Portfolio can result in losses greater
than the capital invested;
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(v) os principais riscos a que o FUNDO pode estar sujeito, de acordo com as
características dos mercados em que investe, estão descritos abaixo, sendo
certo que no Formulário de Informações Complementares do FUNDO,
disponível no website do Administrador do FUNDO (www.bnymellon.com.br),
poderão ser obtidas informações detalhadas acerca dos referidos riscos, bem
como de outros riscos a que o FUNDO possa estar sujeito:
Crédito - Privado Grau de Investimento: Risco de perda substancial devido à
incerteza de pagamento de obrigação financeira, pelo emissor e perda do grau
de investimentos por agências de rating.
Liquidez: Risco de potencial perda de custo de oportunidade por não conseguir
realizar o resgate do fundo.
Taxa de Juros: Risco de variação dos preços dos ativos devido a mudança de
valor na taxa de juros.
Fundos Estruturados: Risco elevado devido a baixa liquidez, horizonte de
retorno de longo prazo e possibilidade de estrutura complexa.
Índices de Preço: Risco de variação dos preços dos ativos devido à mudança de
valor em índices de preços.

(v) the main risks under which the FUND may be subject, according to the
characteristics of the markets where it invests, are the ones described below,
and that the FUND’s Supplementary Information Form, available in the FUND’s
Administrator website (www.bnymellon.com.br), contain detailed information
about such risks, as well as other risks which the FUND may be subject to:
Credit – Corporate investment grade: Potential Risk Loss based on default or
credit downgrade by the issuer.
Liquidity: Potential opportunity cost loss based on impossibility to redeem fund
quotas.
Interest rate: Risk on Asset Price Variation based on Interest Rate changes.
Structured Funds: Risk based on low liquidity and long term return and
possibility of complex structure.
Price Index: Risk on Asset Price Variation based on Price Index changes.

X

Local / Place

Data / Date (dd/mm/yy)

Assinatura do Titular ou de seu Representante Legal (1)
Signature (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (1)
X

Assinatura do Titular ou de seu Representante Legal (2)
Signature (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (2)
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Termo de Ciência de Desenquadramento de Suitability
Disclaimer of Unsuitability
(versão 01.2011)
O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA
Nome do Titular (1)

CPF

Individual Taxpayer Registry

Titleholder's Data (1)

Nome do Titular (2)

CPF

Individual Taxpayer Registry

Titleholder Name (2)

Nome do Distribuidor MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM

CNPJ

Nome do Fundo

CNPJ

Name of Distribuitor
Fund's Name

Corporate Taxpayer Registry

SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP

Corporate Taxpayer Registry

Perfil do Investidor

Classificação do Fundo

Investor Profile

Fund's Classification

Com base no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas
para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de
Suitability adotados pelo Distribuidor, declaro estar ciente de que o meu
perfil suitability está em desconformidade com a classificação do Fundo
de Investimento no qual pretendo investir.
Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do
desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar
esse investimento, isentando o BNY Mellon Serviços Financeiros
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito sob CNPJ
02.201.501/0001-61, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente
desse desenquadramento de perfis.

12.392.983/0001-38
14.188.162/0001-00

In keeping with the ANBIMA Code for the Regulation and Best Practices of
Investment Funds and in compliance with the Suitability procedures adopted
by the Distribuitor, I am aware that my profile does not match the
classification of the Investment Fund in which I intend to invest.
I declare for all purposes of law that I am aware of this non-compliance and
that I still wish to make this investment, freeing BNY Mellon Serviços
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., registered
with Corporate Taxpayer Registry 02.201.501/0001-61, of any type of
responsibility stemming from this profile unsuitability.

X

Local / Place

Data / Date (d/m/y)

Assinatura do Titular (1) / Signature of the Titleholder (1)
X

Assinatura do Titular (2) / Signature of the Titleholder (2)
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