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ESTE FUNDO DE COTAS APLICA EM FUNDO DE INVESTIMENTO QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE 
SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS 
PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO 
COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS.

A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E CONVERSÃO DOS PEDIDOS DE RESGATE DESTE FUNDO OCORREM EM DATA DIVERSA DO RESPECTIVO 
PEDIDO. VEJA O QUADRO “COTAS” NA PRÓXIMA PÁGINA.



COTA DE APLICAÇÃO: D+1 (fechamento)     

COTA DE RESGATE: D+1 (fechamento) 

PAGAMENTO DO RESGATE: quarto dia útil 
subseqüente ao do pedido de resgate, com 
pagamento da taxa de saída*

HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO: até as 
13h

LIQUIDEZ: Diária 

CARÊNCIA: Não há

PUBLICAÇÃO DIÁRIA DAS COTAS: 
www.cshg.com.br

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Ações Livre

ADMITE ALAVANCAGEM: Sim

CLASSIFICAÇÃO CVM: Ações

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
www.cshg.com.br

* Para o cotista que programar previamente o pedido de resgate 
de cotas, mediante informação à administradora, com 
antecedência igual ou superior a 60 (sessenta) dias da data da 
efetiva solicitação do resgate, a taxa de saída deixará de ser 
cobrada.

PERFIL

OBJETIVO: o fundo tem como objetivo obter 

re to rnos  abso lu tos  em Rea is  não  

correlacionados a quaisquer índices.

PÚBLICO ALVO: o fundo destina-se 

exclusivamente a aplicações de investidores 

qualificados, que busquem maximizar a taxa de 

retorno absoluta de seus investimentos, nos 

termos da regulamentação em vigor, 

observados os valos mínimos de aplicação 

inicial, permanência e movimentação 

estabelecidos neste prospecto. 

COTAS

AVISOS IMPORTANTES

O fundo aplicará pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seu 
patrimônio em cotas do Polo Fundo de Investimento em Ações 
(denominado “Polo”), administrado pelo Banco Santander S.A. e gerido 
pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. Segue abaixo a política de 
investimento do Polo:

O Polo atua, primariamente, em ativos de renda variável ou a eles 
correlacionados de vários setores econômicos no mercado brasileiro. As 
posições podem ser tanto compradas quanto vendidas a descoberto. 

Apesar de não ser o seu foco principal, o Polo pode também adotar 
posições em ativos de renda fixa tanto para remunerar o caixa que não 
esteja sendo utilizado quanto para assumir posições conjunturais.

A principal forma de análise de seus ativos é a fundamentalista, ainda que 
métodos quantitativos possam ser utilizados numa parcela da carteira com 
o objetivo de diversificá-lo por estratégias. O principal enfoque da análise 
é em valor. Crescimento é uma variável importante, porém, deve ser 
adquirido a baixo custo.  A análise é eminentemente microeconômica, 
sendo a abordagem macro utilizada apenas na avaliação geral da carteira, 
para verificar sua consistência interna e vulnerabilidade às tendências 
político-econômicas.

O Polo, no curso de suas atividades, incorre tanto em risco de mercado 
quanto em risco específico. Primariamente, o fundo investe em risco 
específico e, portanto, tem uma exposição líquida (posição agregada 
comprada ou vendida) pequena durante a maior parte do tempo. Assim, a 
rentabilidade do Polo depende em maior escala da seleção de ativos que 
dos movimentos gerais do mercado.

Das Principais Estratégias

 – Valor Relativo: O Polo busca exposição ao risco específico de 
companhias semelhantes (sendo a semelhança considerada em função 
do setor econômico, área geográfica de atuação e grau de alavancagem) 
ou de diferentes ativos da mesma companhia que tenham significativas 
discrepâncias na sua valorização.  Esta estratégia resulta em uma carteira 
de ações neutra a movimentos gerais de mercado que é composta tanto 
por posições longas como vendidas a descoberto.

Enquanto estratégia de investimentos, o valor relativo pode ser 
subdividido nas seguintes sub-categorias:

a.- “Pair Trading”:  Em geral são operações de convergência/divergência. 
Busca-se companhias operacionalmente semelhantes com significativas 
diferenças na sua precificação. O resultado da operação advém de uma 
mudança na percepção de valor das companhias pelos agentes de 
mercado, quando então os valores de mercado destas empresas 
convergem/divergem.

a.1 - “Spread” Intra Setorial: Refere-se a “pair trades” nos quais as 
empresas pertencem ao mesmo setor. É em geral o tipo de operação mais 
comum na carteira. Nesta estratégia, riscos macro e setoriais são em sua 
maioria eliminados, restando basicamente risco específico.

a. 2 - “Spread” Inter Setorial: Nesse caso o risco setorial não é eliminado 
porque as companhias do par são de setores econômicos distintos.  
Assumir risco setorial pode ser desejável em função de mudanças 
macroeconômicas que beneficiem claramente um certo setor vis a vis 
outro, ou em situações em que certos eventos possam levar um certo 
setor a sofrer prejuízos significativos.

b. - Arbitragem de Estrutura de Capital: Refere-se às operações que 
exploram ineficiências na precificação de ativos da mesma companhia ou 
de companhias relacionadas entre si por participações acionárias.

b.1 - “Holding” - Subsidiária Única: Esta é uma arbitragem perfeita.  As 
companhias são idênticas, uma é dona da outra, e todos os seus demais 
ativos são caixa ou dívida, mas existem grandes diferenças na sua 
precificação.

b.2 - “Holding” - Diversas Subsidiárias: Neste caso, a holding detém 
outros investimentos no seu balanço, além da(s) subsidiária(s) listada(s) 
de tal forma que a arbitragem perfeita não pode ser constituída.  Portanto, 
esta estratégia resulta na criação sintética de um novo ativo, não listado.  
Existe uma oportunidade caso este ativo implícito tenha uma precificação 
extremamente baixa ou alta.  Os riscos setoriais e de mercado resultantes 
desta transação podem ser hedgeados através de outras companhias 
semelhantes, gerando um “pair trade” clássico tal qual o descrito 
anteriormente.

b.3 - Classe de Ações:  Trata-se de arbitrar diferenças na precificação de 

diferentes classes de ações não justificáveis por seus respectivos direitos 
estatutários ou pela sua liquidez.

c - Eventos Especiais ou Discretos: Relacionam-se a situações de 
mudança rápida e profunda.  Essas mudanças em geral requerem tempo 
para sua compreensão por todos os agentes do mercado e assim 
oferecem oportunidade de retornos anormais.  O pressuposto é que o 
mercado na prática é ineficiente e mudanças profundas na situação ou no 
perfil de companhias levam tempo para serem compreendidas e 
precificadas.  Essa categoria subdivide-se em:

c.1 - “Risk Arb”:  Inclui assumir os riscos de conclusão de operações 
propostas a acionistas como ofertas de compra em dinheiro ou ofertas de 
troca de ações.

c.2 - Reorganizações: Inclui assumir riscos relacionados a eventos 
propostos ou efetivados que mudam significativamente o perfil da(s) 
empresa(s) em questão.  Essas situações normalmente se relacionam a 
concordatas, aquisições, desinvestimentos ou “spin-offs”.

d - Arbitragem de Dívida Conversível: O Polo buscará oportunidades 
também em ativos de dívida com a opção de conversão em ações.  Devido 
a menor liquidez desses títulos e ao seu prazo longo, em geral, eles 
permitem comprar volatilidade de longo prazo a um custo reduzido.  
Arbitragem de dívida conversível é um segmento de mercado grande no 
G3, mas pequeno em mercados emergentes.

Fatores chave de sucesso em operações de valor relativo: entender os 
motivos da discrepância; avaliar o “downside”; identificar catalisadores de 
uma eventual mudança de percepção (ainda que eles não sejam pré 
requisitos absolutamente indispensáveis para execução da operação); 
construir adequadamente os possíveis cenários de desdobramento da 
situação; em certos casos, rapidez de compreensão do novo cenário e de 
implementação da operação.

Resultado Esperado: baixo grau de risco de mercado uma vez que o 
resultado destas operações não tem qualquer vinculação com os retornos 
do mercado'; o resultado independe do mercado subir ou cair; alto grau de 
risco específico.  Seu impacto na volatilidade total da carteira é 
Controlado através da diversificação por estratégias e setores; baixa 
correlação com outros eventos e investimentos da carteira do Polo; alta 
probabilidade de sucesso do investimento em virtude da forte lógica das 
proposições.

- Valor Absoluto: Essa estratégia compreende assumir o risco total relativo 
a uma certa empresa. Riscos de Mercado e setorial não são “hedgeados” 
como na estratégia de valor relativo. Assumir risco de mercado é uma boa 
opção quando além da empresa que se deseja incluir na carteira negociar 
uma taxa de retorno implícita elevada, também as empresas do mesmo 
setor, que serviriam de “hedge” para o risco de mercado, estiverem na 
mesma situação. Vendê-las a descoberto significaria financiar a aquisição 
da empresa desejada com recursos caros (dado pela taxa de retorno 
implícita da ação que seria vendida a descoberto).  A análise do 
“downside” do investimento, cujo risco de mercado não está sendo 
“hedgeado”, ou a sua margem de segurança são os principais 
instrumentos de decisão acerca da adição de risco de mercado à carteira.

A gestora tem parâmetros de avaliação rígidos para investir em risco total 
(risco de mercado + risco específico), portanto, é muito provável que eles 
sejam atingidos em épocas de crise ou enorme euforia nos mercados. 
Estes momentos em geral estão relacionados ao aumento significativo da 
volatilidade em relação ao seu patamar histórico. Logo, é de se esperar 
que nestes momentos a correlação do desempenho do Polo com índices 
seja maior uma vez que: historicamente, a diversificação de ativos em 
momentos de crise/euforia funciona menos adequadamente do que seria 
esperado nos modelos de finanças. O aumento na correlação entre todos 
os ativos diminui os benefícios da diversificação e, por conseguinte, a 
carteira passa a comportar-se mais proximamente ao mercado como um 
todo; tais ocasiões no passado têm oferecido oportunidades de retornos 
que justificam os fatores de risco adicionais incorridos. Em ocasiões de 
“crash” é possível abandonar o “hedge” em posições vendidas e “sobrar” 
com posições longas em preços absolutos que resultam em taxas 
esperadas de retorno elevadas. Desafiar o consenso e a histeria coletiva 
baseados na análise fria dos fatos tem gerado, ao longo dos anos, em 
todo o mundo, retornos excepcionalmente elevados.  Adquirir risco 
absoluto nessas condições de mercado é conhecido como “contrarian 
investing”.

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 ÀS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). 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 ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS 

DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO 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 DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR.

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 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. AS 

INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUI. 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 DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO.

A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE 

ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, 

GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS.

 Fundos de Investimento em Ações
Fundo de Investimento em Cotas de

POLO CSHG

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

POLÍTICA DE VOTO DA GESTORA SOBRE O FUNDO

Todos os resultados do fundo serão incorporados ao patrimônio líquido do fundo.

A Gestora adota para o fundo sua Política de Voto em Assembleias, disponível para consulta no site www.cshg.com.br, 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 Gestora em Assembleias de Detentores de Títulos e Valores Mobiliários que confiram aos seus titulares o 
Direito de Voto.

Base Legal: O regulamento e o prospecto deste fundo subordinam-se às exigências previstas na legislação vigente divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários, em especial à

Instrução nº 409 e alterações posteriores.

ESTRATÉGIA

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 2,00% (dois por cento) ao ano aplicável sobre o valor do patrimônio 
líquido do fundo. A taxa de administração será apropriada e provisionada por dia útil, sendo paga 
mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao período referido.

TAXA DE PERFORMANCE: 20% (vinte por cento) do rendimento do fundo que exceder a variação do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI. A taxa de performance é provisionada por dia útil e será 
devida por períodos anuais de apuração (“Período de Apuração”), que se encerrarão no último dia útil do 
mês de dezembro de cada ano.

TAXA DE SAÍDA:  Será cobrada uma taxa de saída, em benefício do próprio fundo, de 10% do valor que 
vier a ser resgatado. Para o cotista que programar previamente o pedido de resgate de cotas, mediante 
informação à administradora, com antecedência igual ou superior a 60 (sessenta) dias da data da efetiva 
solicitação do resgate, a taxa de saída deixará de ser cobrada.

IMPOSTO DE RENDA: 15 % sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate.

O fundo Polo CSHG FIC FIA, conforme descrito em sua política de investimentos, investirá 
um mínimo de 97% de seu patrimônio líquido em cotas do Polo, o qual não prevê taxa de 
administração, taxa de performance e taxa de ingresso em seu regulamento.

TAXAS E IMPOSTOS

Investimentos no fundo envolvem um alto grau de risco. O fundo pode não ser adequado para todos os tipos de investidores, uma vez que 
é dirigido a investidores para os quais liquidez não é uma consideração importante e que entendem e são capazes de aceitar os riscos 
derivados da sua política de investimentos. Investimentos no fundo devem ser entendidos como uma parcela da carteira individual de 
investimentos e não como um programa de investimentos completo.

O gestor do Polo, no exercício de sua função, realizará um controle de risco da carteira do Polo, o qual será efetuado segundo as 
premissas abaixo:

O controle de risco depende da avaliação de parâmetros qualitativos e quantitativos. A distinção entre parâmetros quantitativos e 
qualitativos não se refere à variável ser mensurável ou não, mas à forma como se procede a avaliação do parâmetro: a. - No caso das 
avaliações qualitativas, referências numéricas e julgamento das condições de mercado prevalecentes no momento, têm mesmo peso. 
Nesses casos não há um alvo numérico a ser perseguido, mas uma faixa dentro da qual o posicionamento depende de um julgamento 
subjetivo acerca dos mercados e da adequação da estratégia; b. - A avaliação dos parâmetros quantitativos depende em maior grau de 
conformidade dos resultados dos modelos às referências numéricas, sendo o grau de análise subjetiva menor; c. - É necessário ter em 
perspectiva que todos estes instrumentos são apenas ferramentas para verificação do comportamento da carteira. O julgamento e 
experiência do gestor do Polo têm um papel significativo no controle de risco. Embora análises numéricas sejam extremamente 
importantes, elas por si só são incapazes de assegurar uma boa gestão de risco.

O risco total incorrido é função da volatilidade da carteira e da alavancagem. No controle de risco da carteira do Polo o seu gestor deverá 
observar o seguinte em relação a exposição a riscos:

PARÂMETROS QUALITATIVOS:

a. - Risco Específico: Trata-se do risco diversificável. Para efeito dessa análise, ele refere-se ao risco inerente à empresa, depois de 
extraídos riscos macro e setorial. Em teoria, o risco específico numa carteira diversificada, ao longo do tempo, tem o valor esperado igual a 
zero (seus valores se anulam, porque são aleatórios). Como o mercado é ineficiente, na prática ele é o responsável por uma parcela 
significativa das oportunidades de geração de alfa. Sua mensuração é feita observando o resíduo de performance não atribuída a fatores 
conhecidos. Historicamente, carteiras bem diversificadas não têm experimentado problemas em manter esse risco sob controle, mesmo 
com a dificuldade de mensurá-lo ex-ante; a.1 - Se por um lado pouca diversificação aumenta muito o risco, por outro, muita diversificação 
elimina a vantagem da gestão ativa, ou seja, a seleção de ativos. Assim sendo, não é intenção do gestor do Polo manter posições 
menores do que 2% (dois por cento) do patrimônio líquido do Polo, ainda que certas posições possam permanecer em montantes 
inferiores a esta marca enquanto estão sendo construídas. 

b. - Relação Long - Short: Assumindo-se que as posições compradas e vendidas em renda variável do Polo tenham betas médios 
semelhantes, a relação ativos/passivos de renda variável mede qual exposição do Polo a risco de mercado; b.1 - Há duas formas de 
medir essa exposição, as quais são complementares: I. - Ativos / Passivos: Mede a exposição relativa; II. - (Ativos - Passivos)/Patrimônio 
Líquido: Mede a exposição absoluta;

c. - Alavancagem: A alavancagem mede o quanto de risco é assumido em relação ao tamanho do patrimônio líquido do Polo. A forma 
como será medida a alavancagem será: (Ativos + Passivos) / Patrimônio Líquido.

d. - Liquidez: A liquidez é a medida do custo e do prazo relacionados a investimento e desinvestimento em cada posição. A sua melhor 
forma de mensuração é a comparação entre o tamanho da posição e o volume médio de negociação. O maior problema dessa medida é 
que esse volume é instável e tende a desaparecer nos momentos de maior necessidade. Desta forma a medida de liquidez de uma 
carteira em geral está superavaliada para crises. A política em relação à liquidez varia caso a caso e depende da natureza da operação. O 
Polo não requer uma certa liquidez mínima de determinado ativo para poder investir.

PARÂMETROS QUANTITATIVOS:

e. - “Value at Risk”: VAR é a medida da máxima perda financeira da carteira do Polo em dado período com uma certa probabilidade. 
Esse instrumento limita a exposição do nível de risco almejado pelo Polo. VAR, especialmente no caso de carteiras compradas/vendidas, 
deve ser interpretado cuidadosamente em função de certas fragilidades: premissa de estabilidade de covariâncias; volatilidades futuras são 
baseadas no passado; curvas de distribuição de retornos são distintas para posições compradas e vendidas; não mensura “first passage 
risk” (risco de insolvência); VAR transmite a impressão de que está capturando todos os riscos relativos à carteira, mas ele não considera 
risco de crédito, liquidez, riscos discretos (relativos a eventos - específico), exposições que oscilam ao longo do tempo e fatores setoriais 
de risco.

f. - “Stress Test”: Esse teste é baseado em simulações de carteira do Polo. Ele é mais abrangente e complementa os resultados obtidos 
pelo VAR. O seu principal problema é que ele requer na modelagem, entrada de valores residuais e taxas que são difíceis de estabelecer 
antecipadamente. A qualidade do resultado é tão boa quanto as premissas utilizadas; f.1 - Acima de tudo, o processo de construção do 
teste é um ótimo exercício de avaliação dos riscos da carteira do Polo. Dada a estratégia do Polo e sendo um objetivo evitar perda 
permanente de capital, este será o principal instrumento de análise de risco; f .2 - Apesar dos instrumentos de medição de risco serem 
instrumentos eficazes para verificação do comportamento da carteira do Polo, o julgamento e experiência do gestor  do Polo representam 
um papel dominante no controle de risco. Não obstante a importância da análise numérica, esta não pode, por si só, garantir uma 
adequada administração do risco.

PRINCIPAIS RISCOS

O Polo, no curso de suas atividades, incorre tanto em risco de mercado quanto em risco específico. Primariamente, o Polo investe em 
risco específico e, portanto, tem uma exposição líquida (posição agregada comprada ou vendida) pequena durante a maior parte do 
tempo. Assim, a rentabilidade do Polo depende em maior escala da seleção de ativos que dos movimentos gerais do mercado.

Risco de Mercado: na tentativa de atingir seus objetivos de investimento, o Polo pode incorrer em riscos de mercado, aqui 
entendidos como variações adversas dos preços dos ativos (geralmente na direção contrária da posição assumida pelo Polo naquele 
ativo/mercado) e que, eventualmente, podem produzir perdas para o Polo e o Fundo; essas variações adversas podem vir por motivos 
macroeconômicos (p.ex. mudança de cenário político, crises internacionais) ou motivos microeconômicos (p.ex. informações incorretas 
divulgadas por empresas); descontinuidades de preços (“price jump”): os preços dos ativos financeiros nos quais o Polo aloca seus 
recursos podem sofrer alterações substanciais e imprevistas em função de eventos isolados, podendo afetar negativamente o Polo; os 
mercados derivativos podem deter um grau de risco (volatilidade) comparável a de um valor mobiliário de renda variável, de modo que 
operações com instrumentos derivativos podem acarretar em perdas expressivas para o Fundo.

Risco do Custodiante: Os ativos do Polo correm o risco de quebra da instituição custodiante ou qualquer evento que resulte em 
perda dos registros de negociação e propriedade.

Posições Vendidas a Descoberto: Posições vendidas são mais difíceis de administrar e mais arriscadas que as posições longas 
pois: teoricamente vendas a descoberto podem acarretar perdas ilimitadas, dado que não existe limite de apreciação dos ativos.  A 
relação “upside / downside” é desproporcional; podem ocorrer ofertas de compra com prêmio sobre o preço de mercado; a oferta de 
aluguel do ativo pode desaparecer obrigando o Polo a efetuar uma compra imediata; posições vendidas desafiam a tendência de longo 
prazo do mercado; se a posição se mostrar correta, seu tamanho diminui e vice-versa.

Implementação de Estratégias: As estratégias aplicadas pelo Polo podem não funcionar da maneira esperada.  A redução na atividade 
dos mercados e o aumento na sua ineficiência são condições fora do controle do Gestor e que podem impedir o bom funcionamento 
das estratégias.  O sucesso das atividades de investimento do Polo depende da habilidade da Gestora em identificar ativos 
superavaliados e subavaliados e em explorar discrepâncias nos mercados financeiros. A identificação destas oportunidades e 
implementação das estratégias destinadas a aproveitá-las envolve um alto grau de incerteza.

Dependência do Gestor: O desempenho do Polo é substancialmente dependente de certos associados chave do seu gestor. Em 
caso de morte, incapacidade a performance do fundo pode ser negativamente afetada.

Limitações do Sistema de Controle de Risco: Historicamente, em cada grande crise uma falha diferente nos sistemas de controle 
de risco tem se revelado.  Assim sendo, nunca se sabe ao certo onde eles falharão da próxima vez.  Deve-se manter em perspectiva 
que eles são falíveis e nada pode substituir o julgamento pela experiência.

Risco de Crédito: Os ativos nos quais o Polo aloca seus recursos oferecem risco de crédito, definido como a probabilidade da 
ocorrência do não cumprimento do pagamento do principal e/ou do rendimento do ativo. Este risco pode estar associado tanto ao 
emissor do ativo (capacidade do emissor de honrar seu compromisso financeiro) bem como a contraparte da operação de 
compra/venda do ativo (capacidade da instituição contraparte - instituição financeira, governo, mercado organizado de Bolsa ou 
balcão, etc - de fazer cumprir a operação previamente realizada).

Uso de Derivativos: O Polo utiliza derivativos na tentativa de atingir os objetivos traçados. Tais instrumentos podem ser usados para 
potencializar ganhos ou “hedgear” o capital investido. No entanto, estas estratégias podem ter um desempenho adverso, resultando 
em significativas perdas patrimoniais para os quotistas. Quando utilizados para proteção da carteira, um grau imperfeito ou variável de 
correlação com os investimentos subjacentes pode impedir o fundo de alcançar a proteção desejada ou até mesmo sujeitar o fundo a 
perdas. Adicionalmente, derivativos uma vez líquidos podem perder a sua liquidez de tal forma que em mercados voláteis, o fundo 
pode incorrer em perdas adicionais nestes instrumentos ocasionadas pela ausência de liquidez.

Risco de Retenção de Fundos: Planos econômicos podem reter as disponibilidades do Polo em contas bancárias ou estender o 
prazo de crédito de títulos detidos na carteira.

Impacto de Resgates Expressivos: Apesar da exigência de pré-aviso de 60 (sessenta) dias prévios a data do resgate, quantias 
muito expressivas podem fazer o Polo incorrer em elevados custos de transação a depender das condições do mercado.  Além disto, 
tais operações podem impactar negativamente o preço de posições existentes na carteira do Polo.

Deterioração das Condições de Liquidez: As condições de liquidez são variáveis e tendem a piorar nos momentos de crise.  É 
possível que a carteira do Polo passe de líquida a ilíquida apenas pela deterioração do mercado.  Ausência de liquidez traz outros 
agravantes como mais volatilidade à carteira do fundo e em caso de alavancagem uma eventual incapacidade de saldar compromissos 
financeiros.

Uso de Alavancagem: A alavancagem amplifica os retornos da carteira. Receitas de investimentos e ganhos de capital adicionais 
realizados com recursos de terceiros que excedem os custos incorridos em juros, fazem aumentar o valor da cota de forma mais 
rápida do que aconteceria se capitais de terceiros não tivessem sido utilizados. Da mesma forma, quando os custos de juros são mais 
altos que as receitas de investimentos e os ganhos de capital, o valor da cota sofre um decréscimo. A alavancagem pode levar à 
insolvência o Polo e a chamada de aporte de capital dos cotistas.

Riscos Regulatórios: O ambiente regulatório no Brasil está sujeito a constantes mudanças que podem impactar as condições de 
enquadramento da carteira do fundo ou a definição de investidores qualificados. Além disto, alíquotas de impostos ou a sua forma e 
prazo de recolhimento são passíveis de alterações futuras.

Os riscos mencionados poderão afetar o patrimônio do Polo e consequentemente, do Fundo, sendo que o Administrador, o 
administrador e o gestor do Polo não poderão, em hipótese alguma, ser responsabilizados por qualquer resultado negativo na 
rentabilidade do Polo ou do Fundo, depreciação dos ativos integrantes da carteira ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do 
Polo ou resgate de cotas, sendo os mesmos responsáveis tão somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou 
má-fé de sua parte.
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Valores S/A
CNPJ/MF nº 61.809.182/0001-30

GESTOR:  
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
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CUSTODIANTE, LIQUIDANTE 
CONTROLADORIA E TESOURARIA:
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DISTRIBUIDOR:
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DESPESAS
I - taxas, impostos ou contribuições federais, 
estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou 
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações 
do fundo; 
II - despesas com o registro de documentos em 
cartório, impressão, expedição e publicação de 
relatórios previstos na Instrução CVM nº 409/04; 
III - despesas com correspondência de interesse do 
fundo, inclusive comunicações aos cotistas; 
IV - honorários e despesas do auditor independente;
V - emolumentos e comissões pagas por operações 
do fundo; 
VI - honorários de advogado, custas e despesas 
processuais correlatas, incorridas em razão de defesa 
dos interesses do fundo, em juízo ou fora dele, 
inclusive o valor da condenação imputada ao fundo, 
se for o caso; 

VII - 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; 
VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, 
ao exercício de direito de voto do fundo; 
IX - despesas com custódia e l iquidação de 
operações com títulos e valores mobiliários e demais 
ativos financeiros; 
X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas 
às suas operações ou com certificados ou recibos de 
depósito de valores mobiliários; 
XI - as taxas de administração e de performance.
Quaisquer despesas não previstas como encargos do 
fundo, inclusive as relativas à elaboração do 
prospecto, correm por conta da administradora, 
devendo ser por ele contratados.



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

BREVE DESCRIÇÃO SOBRE O ADMINISTRADOR E O GESTOR
Administrador - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

Gestor - Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
A Polo Capital é uma empresa de administração de recursos independente. A empresa é formada por profissionais com mais de 50 anos de experiência acumulada em gestão de renda variável.
Instituição registrada na CVM como administradora de carteira, nos termos da Regulamentação em vigor, desde 19/03/2003.

O principal conceito de investimento desta estratégia reside em aceitar mais volatilidade de curto prazo na carteira em troca de um 
retorno proporcional, enquanto ao mesmo tempo, limitam-se os riscos de médio prazo, ou a perda permanente de capital.
Fatores chave do sucesso em operações de valor absoluto: “Contrarian Investing” é uma estratégia equivalente a “vender 
volatilidade”.  Por conseguinte a gestão do risco e um bom “timing” são essenciais; minimização do risco de perda permanente de 
capital; constituição de “hedges” para cenários extremos.
Resultado esperado: maior correlação da carteira com juros e índice de bolsa; maior volatilidade no período; maior retorno.
- “Trading” Quantitativo:  esta estratégia consiste em utilizar modelos matemáticos para explorar anomalias do mercado. Muitos 
desses modelos são baseados em padrões históricos recorrentes. O histórico de cotações é submetido a uma análise estatística a 
qual revela certos parâmetros os quais formam a base do modelo de operações. Esta estratégia não foi muito testada em 
mercados emergentes, especialmente porque eles são menores e, portanto, sua liquidez mais restrita adiciona muitas restrições à 
modelagem e a operacionalização dos modelos.
Fatores chave de sucesso em operações quantitativas: qualidade dos modelos; diversificação numa ampla base de eventos e 
segmentos do mercado.
Resultado Esperado: volatilidade reduzida nessa parte da carteira; baixa correlação com demais segmentos da carteira, reduzindo 
volatilidade geral; retornos ajustados ao risco acima da média.
Da Metodologia de Investimento: o conceito de investimento do Polo é capitalizar em ineficiências do mercado. Elas são 
identificadas através de pesquisa intensiva feita de “baixo para cima”.  Após o levantamento de todas as opções de investimentos e 
ideias de combinações é possível comparar as relações de risco-retorno.  Assim, define-se uma combinação que assegure 
complementaridade entre as operações, maximizando o risco-retorno da carteira.  Esse processo de investimento é dinâmico, 
flexível e adaptável caso a caso.  Assim sendo, os processos descritos abaixo são apenas referências da abordagem do Gestor 
aos investimentos do Polo.
- Os pré-requisitos para a análise: conhecimento da indústria em escala mundial.  Isso envolve conhecer os principais “players”, 
suas estratégias, seus últimos movimentos, sua condição financeira e sua área de atuação.  Além disso, conhecer a história da 
indústria nos últimos dez a vinte anos, entender as suas tendências e sua dinâmica atual.
- Análise Quantitativa: ela pretende avaliar a companhia enquanto uma operação em continuidade tanto em bases absolutas - 
valor do fluxo de caixa descontado - quanto em bases comparativas - análise de múltiplos.  Simultaneamente analisar a companhia 
também em uma base de descontinuidade ou valor de ativos - “breakout value”. As partes mais importantes da análise quantitativa 
são: análise das demonstrações financeiras, incluindo os itens fora de balanço.  Entender como a empresa “ganha dinheiro”; fluxo 
de caixa projetado.  Avaliação dos investimentos de capital no futuro.  Taxa de reinvestimento dos fluxos retidos (taxa marginal de 
retorno do investimento) e taxa de retorno sobre capital investido; avaliação da força financeira e liquidez.  Consistência das 
receitas, capacidade de geração de caixa e seu crescimento e resiliência; avaliação do custo de reposição dos ativos fixos e dos 
investimentos em ativos de liquidez e passivos a valores de mercado; taxa implícita de retorno do investimento e comparação com 
os retornos proporcionados pelas taxas de juros; “Equity duration” - como fluxos de caixa futuros estão distribuídos ao longo do 
tempo.
- Análise Qualitativa: entrevista e avaliação da gerência e da qualidade dos recursos humanos da empresa.  Identificação da 
estratégia da empresa (para onde vão seus recursos, crescimento) e seu posicionamento; avaliação 360o graus.  Inquisições 
junto aos fornecedores, clientes, especialistas da indústria e competidores, se possível, com funcionários fora do círculo da alta 
gerência; avaliação dos produtos e serviços prestados.
- O processo de Investimento: o primeiro levantamento de opções de investimentos envolve análise quantitativa e qualitativa das 
companhias em um certo setor econômico.  Após esse estudo inicial, os candidatos a compras e vendas a descoberto surgem 
naturalmente.  Nessa etapa depende-se não somente de pesquisa interna como da externa também.  O ponto de partida são os 
números projetados por pesquisa externa porque se deseja trabalhar nessa etapa com os dados que o mercado está esperando.  
Se houver consenso a respeito dessas projeções, elas são tomadas como corretas.  Caso não haja, ou seja, se houver muita 
dispersão nas expectativas, é feita uma pesquisa adicional visando chegar em projeções consideradas adequadas como reflexo 
de expectativas do mercado.  É dada especial atenção às premissas sobre as quais as expectativas estão construídas.
A etapa seguinte é a mais importante do processo.  Trata-se da construção de cenários a partir das projeções.  Parte-se das 
perguntas: quais premissas podem não ser confirmadas no futuro; onde e quando é possível que as coisas corram diferentemente 
do esperado?
A partir destes cenários, que incorporam eventos de razoável probabilidade, reconstroem-se as projeções de forma a analisar 
como elas ficariam caso houvesse mudanças nas premissas das projeções do mercado.  O objetivo desse processo é comprar 
opções (ficar longo em volatilidade) de mudança de expectativas.  Consequentemente, construir uma carteira de operações que 
tenha “downside” reduzido, ou mesmo uma pequena perda esperada, e uma probabilidade razoável de grande apreciação. 
Acredita-se que em geral os ativos estão razoavelmente bem precificados para as expectativas correntes. As grandes 
oportunidades aparecem quando o mercado muda as expectativas a respeito do futuro de uma determinada companhia ou setor.
- Construção da Carteira: sendo o processo de seleção de ações feito eminentemente de “baixo pra cima”, a construção da 
carteira consiste em assegurar que as operações formem um conjunto diversificado e assim produzam benefícios além de suas 
qualidades individuais. Na prática, o processo é dinâmico e rápido para que se mantenha flexibilidade. A decisão de inclusão na 
carteira e uma alocação mínima podem ser feitas antes mesmo de completadas todas as etapas de análise, descritas no processo 
de investimento. À medida que a pesquisa prosseguir e os dados justificarem maior alocação de recursos, a posição é aumentada 
até chegar ao seu tamanho alvo, o qual é definido no curso do processo de análise. O tamanho alvo é definido levando em conta o 
mérito individual da operação e também as necessidades de diversificação da carteira. Alternativamente, se as expectativas 
iniciais não forem confirmadas, a posição é desfeita. O horizonte de investimento utilizado é de 6 meses a 1 ano. Entretanto ao 
longo do período em que a posição fizer parte da carteira, sua atratividade, em relação a outras oportunidades de investimento, 
estará sendo revisada e a posição poderá ser mantida durante mais tempo, caso se entenda que ela ainda oferece perspectiva 
atraente de retorno.
Perfil da Carteira: o perfil dos candidatos à compra: As categorias de ações nas quais o gestor procura a maior parte dos seus 
candidatos à compra são de “ações de valor” e ações de crescimento com custo razoável. Isto pode ser encontrado em: 
companhias em reestruturação ou passando por significativas mudanças, com catalisadores visíveis; empresas maduras, 
geradoras de caixa e esquecidas ou negligenciadas.  Nesse caso a avaliação dos destinos dados ao caixa gerado é o principal 
foco; empresas em dificuldades, com péssima gerência e posicionamento estratégico ruim, mas com chances razoáveis de 
mudança ou troca de controle; companhias estáveis, rentáveis, com posicionamento estratégico adequado e sustentável, 
negociando a preços razoáveis.
O perfil dos candidatos à venda a descoberto: A posição vendida em muitos dos casos é analisada em relação ao seu “par” longo.  
Assim sendo, uma empresa pode ser vendida a descoberto não porque suas perspectivas são negativas, mas porque ela permite 
executar o “hedge” de certos fatores de risco que não são desejáveis e que serão incorridos na aquisição de uma certa posição 
longa.  Portanto, companhias perfeitamente saudáveis, com boa gerência e crescimento poderão ser vendidas a descoberto caso 
se julgue que esses fatores estão devidamente refletidos nos seus preços de negociação. Busca-se candidatos à venda a 
descoberto entre: companhias com demonstrativos financeiros questionáveis e/ou contabilidade “agressiva”; modelo de negócios 
inadequados e/ou posicionamento estratégico vulnerável, sem barreiras de entrada à concorrência; companhias vulneráveis a 

certas mudanças no cenário macro.  Nesse caso, a situação é analisada à luz da carteira como um todo; companhias com 
valorização “premium” excessiva ou inadequada.  
Investimentos improváveis: negócios ou setores nos quais os Gestores não dispõem de “expertise”; companhias com 
crescimento muito elevado de recitas/lucros, mesmo que negociando em múltiplos absurdamente elevados; índices como 
instrumentos para criar exposição comprada ou vendida.  A habilidade da gestora reside em selecionar risco específico, logo a 
preferência é por ações como instrumento de exposição.
Reavaliação da Carteira: A carteira é revisada pelo gestor ao menos semanalmente para verificar a sua consistência interna e 
suscetibilidade a riscos macroeconômicos, setoriais e de mercado.  Tais revisões destinam-se, sobretudo a visualizá-lo de 
forma macro.
O Polo poderá alocar seus recursos em: títulos da dívida pública; contratos de derivativos;  desde que a emissão ou 
negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, 
direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de 
debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, que não os referidos 
no inciso IV abaixo; títulos ou contratos de investimento coletivo, registrados na CVM e ofertados publicamente que gerem 
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros; certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior com lastro em 
valores mobiliários de emissão de companhia aberta brasileira; ouro, ativo financeiro, desde que negociado em padrão 
internacionalmente aceito; quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de 
instituição financeira; e warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias ou serviços para entrega 
ou prestação futura, títulos ou certificados representativos desses contratos e quaisquer outros créditos, títulos, contratos e 
modalidades operacionais. Em relação ao investimento em cotas de fundos de investimento e fundos de investimento em 
cotas, o Polo somente poderá investir nas seguintes modalidades de fundos de investimento: Fundos de Investimento 
regulados pela Instrução CVM 409; Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento regulados pela Instrução 
CVM 409; Fundos de Investimento Imobiliários - FII; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC; Fundo de 
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC; e Fundos de Índices admitidos à 
negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado.
Os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Polo devem ser admitidos a negociação em bolsa de valores, de mercadorias 
e futuros, ou registrados em sistemas de registro, de custódia ou de liquidação financeira autorizados pelo Banco Central do 
Brasil (“Bacen”) ou pela CVM, nas suas respectivas competências. Excetuam-se do disposto no item acima as aplicações em 
cotas de fundos de investimento abertos e cotas de fundos de investimento em cotas abertos. Os Ativos Financeiros cuja 
liquidação possa se dar por meio de entrega de produtos, mercadorias ou serviços deverão: ser negociados em bolsa de 
mercadorias e futuros que garanta sua liquidação, observada ainda a responsabilidade do administrador do Polo em tomar 
todas as providências necessárias para que não seja ocasionada a iliquidez dos referidos ativos em razão de sua liquidação 
física; ou ser objeto de contrato que assegure ao Polo o direito de sua alienação antes do vencimento, com garantia de 
instituição financeira ou de sociedade seguradora, observada, neste ultimo caso, a regulamentação expedida pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
O Polo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, de acordo com a regulamentação em vigor, até o limite de 
10% (dez por cento) do seu patrimônio líquido.
As aplicações do fundo deverão estar representadas por, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira nos ativos 
abaixo relacionados, não estando os mesmos sujeitos aos limites de concentração por emissor definidos na legislação: I. 
ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; II. bônus ou recibos de 
subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea I acima; III. cotas de 
fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas na alínea I acima; e IV. 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 04 
de abril de 2000.
O disposto no item acima não se aplica aos BDR classificados como nível I, de acordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Instrução 
CVM nº 332/00, os quais equiparam-se aos Ativos Financeiros negociados no exterior. Os recursos remanescente poderão 
ser aplicados nos Ativos Financeiros descritos acima. Por enquadrar-se como AÇÕES e tendo em vista a não obrigatoriedade 
de observância aos limites por emissor em relação aos Ativos Financeiros relacionados acima, o Polo poderá estar exposto a 
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
O Polo poderá realizar operações nos mercados de derivativos que tenham por objetivo: (a) a proteção da carteira (“Hedge”); 
(b) a assunção de riscos de mercado (“Assunção”) e/ou (c) a alavancagem de sua carteira. Na hipótese de Assunção e/ou 
Hedge, tais estratégias poderão acarretar variações no valor do patrimônio líquido maiores do que as que ocorreriam no caso 
de não utilização de referidos instrumentos, podendo, ainda, ocasionar eventuais perdas de patrimônio. Na hipótese de 
alavancagem da carteira, o Polo poderá realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos 
por mercado. Tal estratégia poderá acarretar variações no valor do patrimônio líquido maiores do que as que ocorreriam no 
caso de não utilização de referidos instrumentos, podendo, ainda, ocasionar eventuais perdas do patrimônio, e, em condições 
de mercado altamente adversas, resultar em patrimônio líquido negativo do Polo. Nessa última hipótese, os cotistas serão 
responsáveis pela realização tempestiva de aporte adicional de recursos.
O Polo poderá aplicar em títulos e valores mobiliários de emissão do seu administrador, do seu gestor ou de empresas a eles 
ligadas, observados os mesmos limites previstos nos itens acima, sendo vedada a aquisição de ações de emissão do seu 
administrador. O Polo poderá adquirir até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos pelo seu administrador, seu gestor ou empresas a eles ligadas, observados os demais limites 
previstos nos itens acima. As aplicações efetuadas pelo Fundo em ouro somente são facultadas quando as respectivas 
operações forem realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros. O Fundo poderá realizar operações em valor superior ao 
seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos por mercado, observado o disposto no item acima. Poderão atuar como 
contraparte nas operações realizadas pelo Polo ou pelo Fundo, direta ou indiretamente, a exclusivo critério da sua Gestora, 
quaisquer instituições que participem do mercado financeiro e de capitais, inclusive a sua administradora, fundos de 
investimento e carteiras administradas sob administração da sua administradora e/ou sob gestão da Gestora ou de quaisquer 
empresas a eles ligadas. Não obstante a diligência da Administradora e da Gestora em colocar em prática a política de 
investimento delineada neste artigo, os investimentos do Fundo, por sua própria natureza, estarão sempre sujeitos às 
flutuações de mercado e a riscos de crédito. Eventos extraordinários de qualquer natureza, inclusive, mas não limitados, 
àqueles de caráter político, econômico ou financeiro que impliquem em condições adversas de liquidez ou de negociação 
atípica nos mercados de atuação do Fundo, poderão apresentar perdas representativas de seu patrimônio, inclusive perda 
total, ou ainda a ocorrência de Patrimônio Líquido negativo, sendo que, nesta última hipótese, os cotistas serão chamados a 
aportar recursos adicionais para a liquidação do Fundo.
Todas as aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia da Administradora, da Gestora ou do Fundo Garantidor 
de Crédito. Os cotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo do Fundo. Este fundo utiliza estratégias com 
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem 
resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a 
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.
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POLÍTICA DE INFORMAÇÕES
As demonstrações financeiras, resultados em exercícios anteriores, bem como demais informações sobre o fundo podem ser encontrados no site www.cshg.com.br, observados os 
seguintes prazos máximos:

I - mensalmente, até 10 dias após o encerramento do mês a que se referirem: 

a) balancete; 

b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e

II - anualmente, no prazo de 90 (noventa) 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 operações em curso que possam a vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo de composição de carteira poderá omitir a identificação e quantidade 
das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira. 

A administradora não divulgará a terceiros informações sobre a composição da carteira, ressalvadas (i) a divulgação a prestadores de serviço do fundo, (ii) a divulgação aos órgãos 
reguladores, auto-reguladores e entidades de classe, quando aos seus associados, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias e (iii) as informações públicas, 
disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários.

A deliberação sobre as contas e demonstrações financeiras do Fundo poderá ser adotada por meio de consulta formal, sem necessidade de reunião de cotistas, sendo que os 
procedimentos deverão constar expressamente da convocação.

A Hedging-Griffo Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão de duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória da empresa acompanhou o crescimento e a 
especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A empresa participou das negociações dos primeiros contratos a termo da Bolsa de 
Mercadorias de São Paulo e também da Bolsa Mercantil e de Futuros - que posteriormente se juntaram, dando origem à atual BM&F. 

Em 1992, a Hedging-Griffo foi a primeira corretora a administrar fundos de investimento. Era o início da Hedging-Griffo Asset Management. Administra mais de R$ 30 bilhões de recursos, 
distribuídos entre fundos de renda fixa e variável e carteiras  administradas nacionais e internacionais. Em novembro de 2007, a Hedging-Griffo e o Credit Suisse celebraram um acordo por 
meio do qual o Credit Suisse adquiriu participação majoritária (50% mais uma ação) no capital social da HG. A empresa agora é denominada Credit Suisse Hedging-Griffo e continua sob a 
gestão dos atuais sócios da HG. Instituição registrada na CVM como administradora de carteira, nos termos da Regulamentação em vigor, desde 13/08/1997.
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