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Fica definido e estabelecido que a Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos LTDA
(“PRAM”) utilizará o critério de “Carteira Mestra” como modelo utilizado no rateio de compra e venda de
ativos na gestão de carteiras de valores mobiliários. Ficará desta forma, preservado o interesse do cotista
sem discriminação e/ou operação entre carteiras, segundo apreçamento em termos de valores médios
praticados no dia e com alocações previamente estabelecidos para cada carteira de valores mobiliários
conforme definições do Comitê Estratégico e Comitê Operacional e de Risco.
É permitido realizar operações entre contrapartes ou intermediários financeiros do mesmo conglomerado ou
grupo econômico e entre veículos de investimento geridos pela PRAM, somente se o regulamento do fundo
permitir e deverão ser registradas/justificadas tais movimentações nos controles gerencias internos da
PRAM.
Assim, uma vez definidos os montantes de alocações possíveis/necessários para cada carteira de valores
mobiliários, será feito rateio proporcional a estas necessidades e a seus limites respeitando os preços médios
praticados no dia.
O controle gerencial será operacionalizado pela Área de Risco e Compliance da PRAM.
•

Horário em que são feitos a divisão de lotes bem como o horário de especificação junto à(s)
Administradora(s) do(s) fundo(s):

•

o

Renda Variável: em até 1 hora após o término do mercado.

o

Renda Fixa: em até 1 hora após o término do mercado.

Modelo utilizado, e detalhes sobre a divisão e alocação de lotes:
o

Modelo de Carteira Mestra:
Preço Médio Ativo:
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Aonde P é preço e Q é quantidade em unidades;
Alocação de quantidades: será realizada a alocação proporcional ao definido pelos Comitês
Estratégico/Operacional frente ao total realizado no dia.
•

Responsável pela verificação da divisão e da especificação diária dentro da PRAM: Diretor
Responsável pela Área de Risco e Compliance.
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