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A presente Política de Rateio da K&C Investimentos Ltda. (“K&C Investimentos”) apresenta os procedimentos
adotados para o controle de rateio dos investimentos selecionados e realizados pela K&C Investimentos nas
empresas-alvo (“Investimentos”) em nome dos fundos de investimento em participação (“Fundos”) por ela
geridos. O objetivo do controle de alocação é garantir que os Investimentos sejam registrados e alocados de
maneira justa e igualitária entre os Fundos geridos pela K&C Investimentos.
Caso quaisquer Investimentos realizados pela K&C Investimentos atendam aos requisitos da política de
investimento de dois ou mais Fundos geridos pela K&C Investimentos, a divisão dos Investimentos entre os
Fundos será feita com proporcionalidade de quantidade e valor, não sendo permitida vantagem para um
cliente em detrimento de outro.
Nesse sentido, o Diretor de Gestão de Recursos seguirá os seguintes procedimentos de alocação no rateio:
(a)

Os Investimentos realizados para clientes que seguem uma mesma estratégia ou possuem a mesma

tese de investimento serão realizados em conjunto e, quando executados, serão rateados de forma
igualitária;

(b)

No caso de baixa liquidez dos ativos, de forma que fique impedida a alocação justa e igualitária para

o volume negociado, o Diretor de Gestão de Recursos deverá notificar os administradores dos Fundos,
informando as medidas a serem tomadas pela K&C Investimentos para a regularização da alocação, bem
como o prazo previsto para tal.

Quaisquer dúvidas relacionadas a esta Política de Rateio poderão ser dirigidas ao Diretor de Compliance e
Riscos da K&C Investimentos, localizado na Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, cidade e Estado de São
Paulo, CEP 04532-002, por meio do telefone (11) 3077-4803 ou, ainda, por meio do correio eletrônico
alexandre@kcinvest.com.br.
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