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Este relatório foi elaboradoo pela Quadrante Investimentos e é de uso exclusivo de seu desttinatário, não podendo ser reprooduzido ou distribuído, no todo ou
o em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Quuadrante Investimentos. Este rela
atório é baseado em informaçõess
disponíveis ao público. As iinformações contidas neste relató
ório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foii publicado. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em
m julgamentos e estimativas, estan
ando, portanto, sujeitas a mudançças. Este relatório não representa
a
oferta de negociação de vaalores mobiliários ou outros instru
umentos financeiros. As análises efetuadas
e
não são e não podem sser tratadas como decisões de invvestimento ou recomendações de compra ou venda de qualquer attivo negociado no mercado de ca
apitais. São de caráter meramentee
informativo e refletem úniica e exclusivamente as opiniões da Quadrante Investimentos. Se
eu objetivo é meramente informaar os clientes da Quadrante Investimentos sobre o comportamento das carteiras administradas ppela Quadrante Investimentos. A Quadrante Investimentos não see
responsabiliza pelas decisõões de investimento tomadas com
m base nas informações enviadass, nem pela exatidão e/ou veraciddade dos dados fornecidos, send
do todas estas opiniões e/ou inforrmações baseadas em método coonhecido e aceito pelos clientes como
c
eficaz e suficiente para sua
a
utilização. A Quadrante Invvestimentos não comercializa e nã
ão distribui cotas dos fundos de in
nvestimento referidos neste inform
mativo. A comercialização e distriibuição de cotas são realizadas pe
elo administrador dos fundos. As in
informações contidas nesse materrial são de caráter exclusivamentee
informativo. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas dos fundos de investimento não implica, por parte da Coomissão de Valores Mobiliários ou
u da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, dde adequação dos regulamentos dos
d fundos ou dos seus prospectoss
de dos fundos, de seu administrad
dor, gestor e demais prestadores dde serviços. Os investimentos em carteiras administradas e em fundos de investimento apresentam
m riscos para investidor. Ainda que
e o gestor das carteiras mantenha
a
à legislação vigente ou, ainnda, julgamento sobre a qualidad
sistemas de gerenciamentoo de riscos, não há garantia de completa
c
eliminação da possibilid
dade de perdas para o investidorr. Fundos de investimento não co
ontam com a garantia do adminis
strador dos fundos, do gestor daa carteira, de qualquer mecanism
mo de seguro ou, ainda, do Fundo
o
Garantidor de Créditos ‐ FG
GC. A rentabilidade passada não representa
r
garantia de rentabilida
ade futura. Para avaliação da perf
rformance dos fundos de investim
mento, é recomendável uma anális
se de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é reccomendada a leitura cuidadosa do
o
prospecto e do regulamentto dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos, com especia
al atenção para as cláusulas relattivas aos objetivos e às políticas de
d investimento dos fundos de inve
estimento, bem como às disposiçõões dos prospectos que tratam do
os fatores de risco a que os fundoss
estão expostos. Fundos de iinvestimento podem utilizar estra
atégias com derivativos como partte integrante de suas políticas de iinvestimento, e tais estratégias, dependendo
d
da forma como são adotadas, podem resultar em signi
nificativas perdas patrimoniais parra seus cotistas, podendo inclusivee
acarretar perdas superioress ao capital aplicado e a conseqüeente obrigação do cotista de aporttar recursos adicionais para cobririr o prejuízo dos fundos.
O presente relatório tem o objetivo de facilitar o acompanha
amento do desempenho de sua Ca
arteira Administrada pela Quadrannte Investimentos. Os valores e de
emais informações aqui presentes
s, inclusive no que se refere aos cáálculos de retorno da Carteira e da
as taxas cobradas pela Quadrantee
os extratos dos fundos investidoss, emitidos pelos respectivos adm
ministradores e que nos foram en
ncaminhados por V.Sas., ou aind
da, na falta destes, informações eencaminhadas diretamente por V.Sas. Desta forma, a Quadrantee
Investimentos, tem por baase as informações constantes do
Investimentos não se respoonsabiliza por eventuais incorreçõees dessas informações ou ainda de
ecorrentes do fornecimento incom
mpleto das mesmas.

