TERMO DE ADESÃO ÀS POLÍTICAS E MANUAIS DA
REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Pelo presente instrumento particular eu, [nome e qualificação do Colaborador], na qualidade de
[cargo ou função do Colaborador na REAG Gestora] da REAG Gestora de Recursos Ltda. (“REAG
Gestora”), declaro e garanto, sem quaisquer ressalvas:
(i)
Ter recebido versão atualizada (i) do Manual de Compliance; (ii) do Código de Ética e
Conduta; (iii) da Política de Negociação de Valores Mobiliários; (iv) da Política de Prevenção a
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo; (v) da Política de Distribuição de Cotas
e Suitability da REAG Gestora; (vi) da Política de Rateio e Divisão de Ordens; (vii) do Manual de
Gestão de Risco; e (viii) Política de Exercício de Direito de Voto (“Políticas”) e estar plenamente
ciente das normas nele estabelecidas, tendo tido a oportunidade de esclarecer todas as minhas
dúvidas sobre seus termos previamente a lavratura deste instrumento;
(ii) Que irei adotar conduta condizente com os princípios estabelecidos nas Políticas e cumprir
com todas as normas e obrigações imputadas aos Colaboradores da REAG Gestora;
(iii) Estar plenamente ciente de que (i) o não cumprimento das normas e procedimentos
estabelecidos nas Políticas poderá caracterizar falta grave, passível de punição mediante a
aplicação das penalidades cabíveis nelas estabelecidas; e (ii) meus investimentos pessoais, bem
como o das Pessoas Vinculadas a mim, conforme definido nas Políticas, passarão a estar sujeitos
à Política de Negociação de Valores Mobiliários;
(iv) Que todos os investimentos detidos por mim e pelas Pessoas Vinculadas a mim, conforme
definido nas Políticas, na presente data estão indicados na tabela abaixo:

Ativo

Emissor

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Quantidade
Valor
Data de Aquisição

Conflito

(v) Que a tabela abaixo indica os cargos de administrador que ocupo e as relações comerciais
que mantenho com os emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
regulamentados no Brasil e no exterior:
CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES COMERCIAIS
Período de Duração do
Emissor
Cargo/Relação
Cargo/Relação

São Paulo/SP, [--] de [--] de 2016.
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