Termo de Adesão e Ciência de Risco
Fundo de Investimento
Nome: HAYP Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.292.302/0001-34
Cotista
Nome:
CPF/CNPJ:
A pessoa acima identificada, doravante denominada simplesmente “COTISTA”, pelo presente instrumento,
decide ingressar como cotista do Fundo de Investimento acima identificado, doravante denominado
simplesmente “FUNDO”, pelo que firma o presente Termo, declarando expressamente sua adesão ao fundo,
e que:
a) Antes de assinado o Presente Termo, teve acesso ao inteiro teor (i) do Regulamento, (ii) da Lâmina de
Informações Essenciais (caso aplicável); e (iii) do Formulário de Informações Complementares do FUNDO;
b) Leu e compreendeu o inteiro teor dos documentos supramencionado, os quais declara conhecer e
aceitar, e que formam, junto a este TERMO, um único instrumento para todos os fins de direito;
c) Está ciente que:
(i) O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO À SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS
FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES;
(ii) Não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO;
(iii) A concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por parte da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do
Regulamento à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu Administrador,
Gestor e demais prestadores de serviços;
(iv) As estratégias de investimento adotadas pelo Gestor do FUNDO e o risco intrínseco aos ativos que
compõem sua Carteira pode resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do
Cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO;
(v) Quando atendido por Agentes Autônomos de Investimento, o mesmo terá remuneração baseada em
percentual, previamente acordado sobre a taxa de administração do FUNDO, utilizando como referência os
valores aportados pelo cotista;
(vi) Os principais riscos a que o FUNDO pode estar sujeito, de acordo com as características dos mercados
em que investe, estão descritos abaixo, sendo certo que no Formulário de Informações Complementares do
FUNDO, disponível no site do Administrador (www.solidus.com.br), poderão ser obtidas informações
detalhadas acerca dos referidos riscos, bem como de outros riscos a que o FUNDO possa estar sujeito:
I - Risco de Crédito: inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o FUNDO ou dos
emissores dos ativos integrantes da CARTEIRA.
II - Riscos de Liquidez: dificuldade para liquidar posições ou negociar os referidos ativos no prazo e pelo valor
desejado de acordo com a estratégia assumida
III - Risco de Mercado: variação nos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do
FUNDO.
IV - Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade de os instrumentos de
derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionarem perdas aos cotistas quando da
realização ou vencimento das operações.
V - Riscos de Concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores
ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando
volatilidade no valor de suas cotas
VI - Risco Sistêmico e de Regulação: motivos exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um
todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação, e mudanças nas regulamentações e /ou
legislação.
_________________________________________________________
Local e data
_________________________________________________________
Assinatura do Cotista
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