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1. Objetivo
A presente política tem como objetivo de estabelecer uma Política de Rateio que
busca controlar uma alocação justa de ordens entre as carteiras geridas, visando
garantir que as ordens de compras e vendas de ativos financeiros emitidas em
nome de tais carteiras sejam registradas e alocadas de maneira justa entre elas,
por meio de grupamento das ordens, proporcionando dessa forma tratamento
igualitário entre as carteiras e entre os investidores que possuam recursos geridos
pela Multinvest, em conformidade com a Instrução CVM 558 de 26 de março de
2015.

2. Normas
As ordens de compra e de venda de ativos podem ser realizadas em conjunto ou
individualmente. Caso ocorra o agrupamento de ordens, serão seguidos os
procedimentos mínimos de alocação justa no rateio das ordens, conforme
relacionado abaixo:
Quando houver rateio na negociação para mais de um fundo de investimento, a
quantidade será distribuída proporcionalmente aos lotes requeridos por cada
fundo de investimento.
A alocação dos ativos financeiros entre as carteiras de fundos de investimento
deve ser realizada considerando-se o patrimônio líquidos, o prazo médio e os
limites impostos pela legislação aplicável e pela política de investimento de
maneira justa e equilibrada, tendo em vista a otimização da performance e o
enquadramento legal dos fundos de investimento.
Após todas as verificações de enquadramento pós trade, as ordens são
encaminhadas eletronicamente para as corretoras e para os administradores.

3. Considerações Gerais
O presente documento faz parte da Política de Seleção e Alocação de Ativos da
Multinvest Capital e deve estar sempre alinhada às melhores práticas de mercado,
bem como a Área de Risco comprometida em adotar as políticas, práticas e
controles necessários para o comprimento da mesma. Ademais, os gestores,
analistas e colaboradores envolvidos no processo deverão observar os padrões
de conduta ética fixados no Manual de Conduta Ética e Melhores Práticas da
Multinvest Capital.

