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São Paulo, abril de 2011 

 

PROSPECTO 

PLANNER ADVANCED  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

(“Fundo”) 
 
 

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA 
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU 
VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR 
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, 
GARANTIA DE VERACIDADE, DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU 
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR 
OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

ESTE 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 O FUNDO E SEUS 
COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO 
CAPITAL APLICADO PELOS COTISTAS E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO 
COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR EVENTUAIS 
PREJUÍZOS DO FUNDO. 

ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO 
EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, 
APRESENTANDO OS RISCOS DAÌ DECORRENTES. 

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO 
APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA 
CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO 
HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS 
PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. 

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO 
CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DO GESTOR DA 
CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU, AINDA DO 
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. 

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. 

A GESTORA (E/OU ADMINISTRADORA) DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE 
EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLÉIAS, QUE DISCIPLINA OS 
PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS 
MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA ADMINISTRADORA EM 
ASSEMBLÉIAS DE DETENTORES DE TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS 
QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM 
CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O 
SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE 
PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO 
PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE 
INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO, AS DISPOSIÇÕES DO 
PROSPECTO QUE TRATAM OS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 

Nome do Fundo: 
PLANNER ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

CNPJ/MF: 
08.825.643/0001-86 

Classificação ANBIMA: 
Ações Ibovespa Ativo 

Classificação CVM: 
Fundo de Ações 

Público Alvo: 
O Fundo é destinado a pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, e/ou 
Fundos de investimento, a critério da ADMINISTRADORA, que 
busquem rentabilidade superior ao rendimento do IBOVESPA no médio 
e longo prazo e aceitam os riscos descritos no Regulamento, aos quais 
os investimentos do Fundo estão expostos, em razão dos mercados de 
atuação do FUNDO. 

Objetivo de Investimento: 
O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade aos seus cotistas 
superiores ao rendimento do IBOVESPA, por meio da aplicação dos 
recursos de sua CARTEIRA de investimento em títulos, valores 
mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais 
disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com 
diversificação em vários mercados, nos termos do Regulamento do 
Fundo  

O objetivo do Fundo previsto neste item não caracteriza promessa, 
garantia ou sugestão de rentabilidade pelo Administrador e/ou pelo 
Gestor. 

Resultados e rentabilidade obtidos pelo Fundo no passado não 
representam quaisquer garantias de resultados ou rentabilidade 
futuros. 

Base Legal: 
O Fundo é especialmente regulamentado pela Instrução da CVM nº 
409, de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores. 
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ADMINISTRADORA E GESTORA DO FUNDO 
A Planner Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima nº 3.900 – 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Administradora”), 
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, e devidamente autorizada pela CVM para prestar os serviços de 
administração de carteira de valores mobiliários, exercerá a 
Administração e Gestão do Fundo. 

A Planner foi constituída em 1995, contando com profissionais 
altamente especializados e com vasta experiência na gestão de fundos 
de investimentos voltados a investidores pessoas físicas, jurídicas e 
institucionais. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
As atividades de escrituração da emissão e resgate das cotas, serviço 
de custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos integrantes 
da carteira do Fundo serão prestados pela própria Administradora. Os 
serviços de tesouraria, controle de processamento dos títulos e valores 
mobiliários integrantes da carteira, bem como, distribuição, 
agenciamento e colocação de cotas do FUNDO serão prestados pela 
Administradora e por instituições intermediárias integrantes do sistema 
de distribuição de valores mobiliários por ela contratadas. 

Os serviços de auditoria independente do Fundo serão prestados pela 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com sede na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas nº 1.981, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 
A fim de alcançar o objetivo do Fundo, a Administradora deverá manter 
os recursos do Fundo aplicados nos seguintes ativos e modalidades 
operacionais, observados os critérios de diversificação e concentração 
e demais disposições estabelecidas no Regulamento do Fundo: 

I – no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido 
nos seguintes ativos: 

a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do 
mercado de balcão organizado; 

b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações 
admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea “a”; 

c) cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de Índice de ações 
negociadas nas entidades referidas na alínea “a”, administrados ou não 
pela administradora; e 

d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de 
acordo com o art. 3º, § 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 4 
de abril de 2000; 

II – no máximo 33% (trinta e três por cento) de sua carteira em: 

a) outros valores mobiliários de renda variável; 

b) títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do 
Brasil; 

c) operações compromissadas; 

d) títulos e valores mobiliários de renda fixa privados; 

III – para o conjunto de ativos no máximo 20% (vinte por cento) de sua 
carteira em: 

a) cotas de Fundos de Investimento Imobiliários – FII; 

b) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC; 

c) cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios – FIC – FIDC; 

d) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI; e 

e) outros ativos financeiros não previstos nos itens anteriores, desde 
que permitidos pelo § 1º do artigo 2º da Instrução CVM nº 409 (Cédula 
de Produto Rural – CPR), Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio (CDCA), Certificado de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA), Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), Warrant, Nota de 
Crédito do Agronegócio (NCA), Cédula de Crédito Bancário (CCB), 
Cédula de Crédito à Exportação (CCE), Cédula de Crédito Imobiliário 
(CCIM), Certificado de Cédula de Crédito Bancário (CCCB), Certificado 
a Termo de Energia Elétrica (CTEE), Certificado de Investimento 
Audiovisual (CIA), Export Note, Nota de Crédito à Exportação (NCE), 
Cédula de Crédito Comercial (CCC), Cédula de Crédito Industrial (CCI), 
Cédula de Crédito Rural (CCR), Nota de Crédito Comercial (NCC), 
Nota de Crédito Industrial (NCI), e Nota de Crédito Rural (NCR), desde 
que contem com liquidação financeira, ou sejam objeto de contrato que 
assegure ao Fundo o direito de sua alienação antes do vencimento, 
com garantia de instituição financeira ou de sociedade seguradora, 
observada, neste último caso, regulamentação específica da 
Superintendência de Seguros Privadas – SUSEP. 

IV – limites por emissor 100% (cem por cento) de sua carteira em: 

a) total em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de 
depósito de ações, cotas dos Fundos de índice de ações admitidos à 
negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão 
organizado cotas de Fundos de Ações e Brazilian Depositary Receipts 
classificados como nível II e III de um mesmo emissor; 

V – limites por emissor 33% (trinta e três por cento) de sua carteira em: 

a) em cotas de fundos de investimento, administrados ou não por um 
mesmo administrador, inclusive pela Administradora, pela Gestora ou 
por empresas a elas ligadas; 

As operações do FUNDO em mercados de derivativos podem ser 
realizadas tanto naqueles administrados por bolsas de valores ou 
bolsas de mercadorias e de futuros quanto nos de balcão, neste caso 
desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de 
liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil 
ou pela CVM, com o objetivo de proteção da CARTEIRA (“hedge”) e/ou 
assunção de risco e/ou alavancagem. 

Com exceção dos investimentos do FUNDO nos ativos listados no item 
“I” acima, o FUNDO deverá observar os seguintes limites de 
concentração por emissor: 

a) até 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido quando o 
emissor for instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (“Banco Central”); 

b) até 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido quando o emissor 
for companhia aberta; 

c) até 10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido quando o emissor 
for fundo de investimento; e  
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d) até 5% (cinco por cento) do seu patrimônio líquido quando o emissor 
for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não seja 
companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo 
Banco Central; 

FATORES DE RISCO 
Em decorrência da política de investimento adotada, o Fundo e/ou os 
Fundos de Investimento em que aplica os recursos, estarão sujeitos a 
riscos, devendo o investidor antes de tomar sua decisão de 
investimento analisar a sua futura necessidade de recursos, seu 
objetivo de retorno e o risco que está disposto a assumir, confrontando 
com todas as informações constantes neste Prospecto, no regulamento 
e em particular com os seguintes fatores de riscos: 

Risco de Mercado 
Os valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo são passíveis 
das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de 
mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados das 
empresas/instituições emissoras dos títulos e/ou valores mobiliários 
que compõem a carteira. Nos casos em que houver queda do valor dos 
ativos que compõem a carteira do Fundo, o patrimônio líquido do 
Fundo pode ser afetado negativamente,  

Risco de Crédito 
Consiste no risco dos emissores dos ativos e/ou contrapartes de 
transações não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e 
juros) e/ou de liquidação das operações contratadas. Ocorrendo tais 
hipóteses, o patrimônio líquido do Fundo, pode ser afetado 
negativamente. 

Risco de Liquidez 
Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de 
demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do 
Fundo, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude 
de tais riscos, a Administradora do Fundo, poderá encontrar 
dificuldades para liquidar posições ou negociar títulos e valores 
mobiliários integrantes da carteira do Fundo no tempo e pelo preço 
desejados, podendo, inclusive, ser obrigados a aceitar descontos nos 
referidos preços de forma a viabilizar a negociação em mercado ou a 
efetuar resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos no 
regulamento. 

Risco da Utilização de Derivativos 
O Fundo utiliza instrumentos derivativos com o objetivo de proteção 
dos ativos da Carteira e, ainda, para a implementação da sua política 
de investimento, estando sujeito, dessa forma, aos riscos inerentes a 
este mercado, uma vez que o preço dos derivativos é influenciado não 
apenas pelos preços à vista, mas também por expectativas futuras e 
fatores exógenos que podem acarretar redução no valor das cotas do 
Fundo. 

Risco de Concentração 
Os riscos mencionados nos incisos anteriores podem ser 
potencializados caso haja concentração dos investimentos do Fundo 
em ativos de poucos emissores. 

Risco Sistêmico e de Regulação 
A eventual interferência de órgãos reguladores do mercado, como o 
Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a CVM, bem 
como mudanças nas regulamentações e/ou legislações, inclusive 
tributárias, aplicáveis a fundos de investimentos, podem ter impacto 
nos preços dos ativos ou nos resultados das posições assumidas pelo 

Fundo, e, portanto, no valor das cotas e condições de operação do 
Fundo. 

Risco decorrente das Regras de Avaliação de Ativos (marcação a 
mercado) 
De acordo com as normas em vigor e práticas adotadas pela 
Administradora, os ativos integrantes da carteira são avaliados 
diariamente a preços de mercado. Os preços dos ativos são formados 
diariamente, conforme as expectativas do mercado financeiro e de 
capitais e em função das condições políticas e econômicas nacionais e 
internacionais. Independentemente da negociação dos ativos 
integrantes da carteira em certo dia, a oscilação dos preços desses 
ativos refletem no valor da cota do Fundo que, em determinadas 
ocasiões, poderá inclusive apresentar variação negativa; 

Risco Específico 
A possibilidade de que o Fundo invista nos mais diversos mercados faz 
com que o valor de seus ativos possam ser afetados pelos mais 
diversos fatores, quais sejam, preços das ações, taxas de juros, 
indexadores de preço e de câmbio, a volatilidade desses mercados, 
entre outros. 
 
POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS 
A política de administração de risco da Administradora baseia-se em 
duas metodologias: Value at Risk (VaR) e Stress Testing. 

O Value at Risk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em 
um ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um 
intervalo de confiança previamente especificado; 

O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar 
situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de 
relações históricas, sejam temporárias ou permanentes, este teste 
consiste na avaliação do impacto financeiro e conseqüente 
determinação das potenciais perdas/ganhos a que o Fundo pode estar 
sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis 
macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser 
substancialmente diferentes dos atuais. Para a realização do Stress 
Testing, a Administradora realiza simulações objetivando avaliar o 
comportamento da carteira do Fundo em condições adversas de 
mercado, baseada em cenários passados ou hipóteses projetadas ou 
estatísticas; 

O monitoramento (i) utiliza os dados correntes das operações 
presentes na carteira 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 e não há como garantir que esses cenários ocorram na 
realidade; e (iii) não elimina a possibilidade de perdas para os cotistas. 

A exatidão das simulações e estimativas utilizadas no monitoramento 
depende de fontes externas de informação, únicas responsáveis pelos 
dados fornecidos, não respondendo à Administradora nem ao gestor se 
tais fontes fornecerem dados incorretos, incompletos ou suspenderem 
a divulgação dos dados, prejudicando o monitoramento. 

Embora seja mantido sistema de gerenciamento de riscos da carteira, 
não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas 
para o Fundo e para os cotistas, ficando esclarecido, ainda, que em 
situações anormais de mercado, referidos sistemas de gerenciamento 
de riscos podem ter sua eficiência reduzida. Sendo assim, a 
Administradora e/ou o Gestora não poderão ser responsabilizados por 
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qualquer depreciação da carteira e/ou por eventuais prejuízos que os 
cotistas venham a sofrer em caso de liquidação do Fundo ou resgate 
de suas cotas, exceto nas hipóteses de comprovada culpa ou dolo por 
parte da Administradora ou da Gestora. 

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO 

Limites de Movimentação 

Aplicação mínima inicial:  R$ 1.000,00 

Aplicação máxima inicial:  Não há 

Valor mínimo para aplicação posterior: R$ 500,00 

Valor mínimo para resgates:  R$ 500,00 

Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 

COTIZAÇÃO 

Cota de Aplicação:   D+1 

Cota de Resgate:   D+1 

Crédito de Resgate:  D+3 úteis após a conversão 

Carência para Resgate:  Não há 

Horário de Movimentação:  Até as 13 horas 

Liquidez:    Diária 

O valor da cota do dia é o de fechamento, resultante pela divisão do 
valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do Fundo, ambos 
apurados no encerramento do dia, ou seja, no horário de fechamento 
dos mercados em que o Fundo atua (cota de fechamento). 

Aplicações e Resgates 
A solicitação de aplicação e resgate deverá ser realizada de acordo 
com o horário adotado pelo Fundo, caso as solicitações de resgate 
sejam realizadas após o horário adotado pelo Fundo, referidas 
solicitações serão automaticamente processadas como recebidas no 
dia útil subseqüente ao dia da solicitação, sem qualquer 
responsabilidade à Administradora. 

Para a aplicação em cotas do Fundo será utilizado o valor da cota em 
vigor no 1º dia útil seguinte a efetiva disponibilidade, pela 
Administradora, dos recursos investidos. Para o cálculo do número de 
cotas será utilizado o valor entregue pelo investidor à Administradora, 
deduzidas as taxas e/ou despesas convencionadas. 

A data da apuração do valor da cota para efeito do pagamento do 
resgate (“data de conversão de cotas”), será a do 1º dia útil seguinte ao 
dia da solicitação de resgate pelo cotista, desde que a mesma ocorra 
dentro do horário estabelecido pela ADMINISTRADORA. Caso a 
referida solicitação ocorra fora do horário estabelecido pela 
ADMINISTRADORA, será considerada realizada no 1º (primeiro) dia 
útil subseqüente. 

O pagamento do resgate de cotas do FUNDO será efetivado no 3º 
(terceiro) dia útil subseqüente a data de conversão de cotas.  

O valor da cota do Fundo será calculado a cada dia útil, com base em 
avaliação patrimonial que considere os critérios de avaliação previstos 
na regulamentação em vigor. 

É facultado à Administradora suspender, a qualquer momento e a seu 
exclusivo critério, novas aplicações no Fundo, desde que tal 
suspensão, enquanto durar, seja aplicada indistintamente a novos 
investidores e cotistas atuais. 

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da 
carteira, 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 dos 
cotistas, em prejuízo destes últimos, a Administradora poderá declarar 
o fechamento do Fundo para a realização de resgates, devendo, nesse 
caso, tomar as providências necessárias, nos termos da 
regulamentação em vigor. 

O Fundo deverá permanecer fechado para aplicações enquanto 
perdurar período de suspensão de resgate. 

A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não 
impede a reabertura posterior do Fundo para aplicações, a qualquer 
momento. 

A aplicação no Fundo poderá ser efetuada por qualquer meio de 
aplicação que venha a ser permitido pela regulamentação aplicável, 
desde que admitido pela Administradora. 

Na ocorrência de feriados estaduais ou municipais na praça em que se 
encontra sediada a Administradora o crédito nas praças abrangidas por 
tais feriados será efetuado no dia útil imediatamente posterior ao do 
referido feriado. Adicionalmente, em caso de feriado de âmbito 
estadual ou municipal na praça em que o Fundo negocie parcela 
significativa dos ativos integrantes da carteira, impedindo a negociação 
de tais ativos nesse dia e impactando adversamente a liquidez da 
carteira, o crédito do resgate será efetuado no dia útil imediatamente 
posterior. Além disso, os pagamentos de resgate de cotas do Fundo 
devidos em dia de feriado estadual e/ou municipal nas praças onde 
está escriturada a conta corrente ou conta investimento de titularidade 
dos cotistas do Fundo, destinada a crédito de recursos relacionados a 
investimentos no Fundo, serão realizados no primeiro dia útil 
subseqüente ao do referido feriado. 

TAXAS DO FUNDO 
Pela prestação de serviços de administração, gestão, consultoria, 
tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários 
integrantes da carteira, distribuição, escrituração da emissão e resgate 
de cotas do Fundo e outros que venham a ser contratados pelo Fundo, 
a Administradora receberá a Taxa de Administração de 2,0% (dois por 
cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A referida 
Taxa de Administração prevista é a Taxa de Administração Máxima do 
Fundo, tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de 
fundos de investimento, considerando inclusive o percentual que a 
política de investimento do Fundo admite despender em razão das 
taxas de administração dos fundos de investimento eventualmente 
investidos. 

A Taxa de Administração será calculada, apropriada e provisionada 
com base na fração que tenha por numerador 1 (um) e por 
denominador o número de 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, 
da porcentagem referida no artigo precedente sobre o valor do 
patrimônio líquido do Fundo, devendo tal remuneração ser paga a 
Administradora mensalmente, por período vencido, no 5º (quinto) dia 
útil de cada mês. 
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A Taxa de Administração poderá ser reduzida unilateralmente pela 
ADMINISTRADORA, que comunicará o fato, de imediato, à CVM e aos 
cotistas, promovendo a devida alteração no regulamento. 

Além da taxa de administração prevista acima, o Fundo poderá pagar 
ainda, a título de taxa de performance, sempre que a variação da cota 
do Fundo exceder a variação do Índice IBOVESPA da BM&F Bovespa 
S.A, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) da diferença entre a 
variação dos valores da quota do Fundo e a variação do Índice  
IBOVESPA da BM&F Bovespa S.A., multiplicada pelo valor do 
patrimônio líquido do Fundo na data de apuração. 

A taxa de performance será apurada e apropriada diariamente, 
utilizando-se o valor da cota de fechamento, devendo ser paga à 
ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no 1º 
(primeiro) dia útil de cada semestre, após a dedução de todas as 
despesas, inclusive da taxa de administração. 

 A Taxa de Administração referida acima não inclui os valores devidos 
aos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações 
financeiras do Fundo, nem dos valores correspondentes aos demais 
encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo, de acordo 
com o disposto na regulamentação em vigor. 

Não serão cobradas dos investidores taxas de ingresso, de saída ou de 
aquisição de cotas ou quaisquer outras despesas não previstas neste 
Prospecto e no Regulamento do Fundo. 

OUTROS ENCARGOS 
Constituirão encargos do Fundo as seguintes despesas, que poderão 
ser debitadas pela Administradora: 

a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou 
autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e 
obrigações do Fundo; 
b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, 
expedição, publicação de relatórios e informações periódicas previstas 
na regulamentação em vigor; 
c) despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive 
comunicações aos cotistas; 
d) honorários e despesas do auditor independente; 
e) emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo; 
f) honorários de advogados, custas e despesas processuais correlatas 
incorridas em defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, 
inclusive o valor da condenação imputada ao Fundo, se for o caso; 
g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não 
decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços 
de administração no exercício de suas respectivas funções; 
h) despesas relacionadas direta ou indiretamente ao exercício do 
direito de voto do Fundo pela Administradora ou por seus 
representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das 
companhias nas quais o Fundo detenha participação; 
i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos, 
valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; 
j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às operações do 
Fundo ou com certificados ou recibos de depósito de valores 
mobiliários; e 
k) as taxas devidas a Administradora, conforme previsão no 
regulamento. 

 

 

TRIBUTAÇÃO 
O disposto neste Prospecto está de acordo e com base na legislação 
em vigor na data da última alteração do Regulamento e deste 
Prospecto e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento 
tributário aplicável aos cotistas e ao FUNDO, Existem exceções e 
tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual o cotista 
deve consultar seus assessores jurídicos com relação à tributação 
aplicável nos investimentos realizados no FUNDO. 

Os rendimentos auferidos na aplicação efetuada no FUNDO estão 
sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) que será 
recolhido pela ADMINISTRADORA do FUNDO, conforme a legislação 
em vigor. 

O tratamento tributário perseguido pelo FUNDO é o de um fundo de 
investimento em ações 
 
O INVESTIDOR será tributado pelo IRRF exclusivamente no resgate 
de cotas. Os rendimentos auferidos pelo INVESTIDOR serão tributados 
à alíquota de 15% (quinze por cento). 
 
De acordo com a legislação em vigor, o IOF é zero para os resgates 
em fundo de ações. 
 
Os rendimentos auferidos bem como as operações efetuadas pela 
carteira do FUNDO não estão sujeitos ao IRRF e IOF, conforme 
legislação em vigor. 
 
O rendimento auferido pelo INVESTIDOR poderá ter a incidência de 
tributos complementares, caso a legislação assim disponha. 
 
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 
O Fundo não distribui resultados diretamente aos cotistas, 
incorporando-os ao seu patrimônio líquido. 

POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO 
A Gestora (Administradora) adota como política de exercício de direito 
de voto a participação em assembléias gerais dos emissores cujos 
valores mobiliários integram a carteira, exercendo em nome do Fundo, 
direito de voto, sempre agindo no melhor interesse dos cotistas e 
buscando maximizar seu retorno, empregando todo cuidado exigido 
para cada circunstância. Para a tomada de decisão no exercício de seu 
voto em tais assembléias, a Gestora (Administradora) levará em 
consideração as diretrizes estabelecidas na sua Política de Exercício 
de Direito de Voto, bem como, aspectos ligados à sustentabilidade dos 
negócios, à defesa da preservação do meio ambiente, ao 
desenvolvimento social e à boa governança corporativa. 

A versão integral da política de exercício de direito de voto mencionado 
no item acima permanecerá disponível para consulta dos cotistas e 
demais interessados no sitio da Administradora na rede mundial de 
computadores, no endereço eletrônico www.planner.com.br. 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
O Fundo adota a seguinte política de divulgação de informações aos 
cotistas e a terceiros interessados: 

I - Informe diário do valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis; 

II - Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês (i) o 
balancete do Fundo; (ii) o demonstrativo da composição e 
diversificação da carteira; e (iii) as informações relativas ao perfil 
mensal;  
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III - Anualmente, no prazo de 90 (dias) contados a partir do 
encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações 
contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente. 

Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir 
a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da 
composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das 
mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total 
da carteira. Ocorrendo tal situação, as operações omitidas serão 
disponibilizadas no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do 
mês. 

Na hipótese dos dados cadastrais dos cotistas sejam alterados e o 
cotista não comunique à Administradora a atualização de seu 
endereço, a Administradora ficará exonerada do dever de prestar-lhes 
as informações previstas no Regulamento e na regulamentação em 
vigor, a partir da última correspondência que houver sido devolvida por 
incorreção no endereço fornecido pelo cotista. 

A Administradora divulgará ampla e imediatamente, qualquer ato ou 
fato relevante, de modo a garantir todos os cotistas o acesso a 
informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar nas 
decisões dos cotistas quanto a permanência no Fundo ou, no caso de 
outros investidores, quanto à aquisição das cotas. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 
Para maiores informações, requisitar o Regulamento atualizado do 
Fundo, obter o Histórico de Performance, fazer sugestões ou 
reclamações, o cotista e demais interessados devem entrar em contato 
com nossa Central de Atendimento – 0800-179444 ou acesse nosso 
site www.planner.com.br. 


