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TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO 
Nome do Fundo: PILOTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  

CNPJ: 12.332.239/0001-48 

 
Código do Cotista:     

Razão/Denominação Social:     

CNPJ:    

 

Nome do Titular:    

CPF:    

 
 

Na intenção de assumir a condição de cotista do fundo acima indicado, venho, pelo 
presente termo, manifestar adesão ao fundo acima indicado, declarando ainda, que: 

I - Tive acesso, li e compreendi o inteiro teor do regulamento, da lâmina, se houver; e do 

formulário de informações complementares, no qual compreendo que posso obter 

informações mais detalhadas sobre o fundo. 

II – Tenho ciência: 

a. e estou  de  acordo  que  o  Fundo  é  administrado pela ATIVA INVESTIMENTOS 

S.A CTCV doravante denominado ADMINISTRADOR e gerido pela CTM 
INVESTIMENTOS LTDA doravante denominada GESTOR. 

b. dos fatores de risco relativos ao fundo e de que não há qualquer garantia contra 
eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. 

c. de que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte 
da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas  ou  de  adequação do 
regulamento do fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do fundo 
ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços; e 

d. se for o caso, de que as estratégias de investimento do fundo podem resultar em 
perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar 
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 

e. dos cinco principais fatores de riscos a que o Fundo pode estar sujeito de acordo com 
as características dos mercados em que investe, quais sejam: (i)- RISCO DE 
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MERCADO: Os valores dos ativos financeiros 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 

ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO. Nos casos em que houver queda 

do valor dos ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO, o patrimônio líquido 

do FUNDO pode ser afetado negativamente; (ii)- RISCO DE LIQUIDEZ: Caracteriza-se 

pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos 

financeiros integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são 

negociados. Em virtude de tais riscos, o ADMINISTRADOR e/ou GESTOR do FUNDO 

poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos títulos e/ou 

valores mobiliários pelo preço e no tempo desejados, podendo, inclusive ser obrigado a 

aceitar descontos nos seus respectivos preços de forma a realizar sua negociação em 

mercado ou a efetuar os resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos neste 

Regulamento; (iii)- RISCO DECORRENTE DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS DE 

DERIVATIVOS: Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo 

objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades 

de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como 

provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção 

das posições à vista, existe o risco da posição não representar um “hedge” perfeito ou 

suficiente para evitar perdas do FUNDO;( iv)- RISCO DE CONCENTRAÇÃO: A eventual 

concentração dos investimentos do FUNDO em determinado(s) emissor(s) ou setor(s) 

pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando 

volatilidade no valor de suas cotas. Nesse sentido, a concentração de investimentos em 

um menor número de emissor(es) e/ou seus respectivos setores de atuação aumenta a 

exposição da carteira aos riscos mencionados neste artigo inerentes a tal(is) emissor(es) 

e/ou setores de atuação, podendo consequentemente aumentar a volatilidade do 

FUNDO, (v)RISCOS GERAIS: eventual interferência de órgãos reguladores no mercado, 

mudanças na legislação e regulamentação aplicáveis ao FUNDO, decretação de 

moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, alteração nas políticas monetárias 

e cambiais, dentre outros eventos, podem impactar as condições de funcionamento do 

FUNDO, bem como seu respectivo desempenho. Estando todos disponíveis e detalhados 

no formulário de informações complementares do Fundo. 

f. com as taxas de remuneração pagas pelo fundo. 

g. com os horários e com os valores mínimos de aplicação, movimentação, resgate e 
saldo descritos lâmina de informações essenciais do FUNDO, que recebi(emos) neste 
ato, bem como de que tais horários e limites poderão ser alterados pelo 
ADMINISTRADOR do FUNDO, sem prévio aviso 
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h. de que devo manter minha documentação pessoal e as informações 

constantes da ficha cadastral permanentemente atualizadas e de acordo com as 

regras vigentes, atendendo ainda, imediatamente, a qualquer solicitação de 

documento adicional realizada pelo ADMINISTRADOR. 

 

 

 
 

  ,  de  de  . 

 

 

 
 

Assinatura do Titular 

 

 

 
 

 
Este documento foi elaborado pela ATIVA Investimentos S/A. 

 

É proibida a reprodução total ou parcial deste documento, de qualquer forma ou por qualquer meio. 
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