Política de Rateio e Divisão de Ordens entre as
Carteiras de Valores Mobiliários
QUORUM PARTICIPAÇÕES
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1. Introdução
Esta política, em conformidade com as melhores práticas do mercado, tem como objetivo definir e
ratificar os procedimentos da divisão de ordens dos ativos financeiros geridos pela

Quorum

Participações Ltda. (“Quorum”).

2. Abrangência
Todos os colaboradores que fazem parte da Gestão devem respeitar os procedimentos e as
regras descritas neste documento, garantindo a igualdade de atendimento com todos os cotistas e
investimentos da Quorum.

3. Procedimento de divisão de ordem
Atualmente, a Quorum possui apenas ordens individuais devido ao perfil da sua carteira de
investimentos. Entretanto, atendendo as melhores práticas do mercado, a Quorum busca ser
transparente e estar preparada para eventuais casos excepcionais.
Nestes casos, devido a natureza da operação ou dos ativos, podem ocorrer divisões das
emissões de ordens e serão levados em consideração os seguintes fatores:
1) Ordens de clientes não vinculadas a Quorum terão prioridades
2) Política de Investimento do Fundo de Investimento
3) Patrimônio líquido do Fundo de Investimento
4) Perfil de Risco dos cotistas do Fundo de Investimento
5) Outros parâmetros a serem definidos pelo gestor, como por exemplo duration, liquidez,
risco específico, situação do mercado e entre outros.
A metodologia acima considera tanto o momento do mercado, o perfil do fundo de investimento, o
perfil dos cotistas e outros fatores que deverão ser levados em conta pelo Gestor para a melhor
alocação observando o risco/retorno.
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