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OBJETIVO

O objetivo desta política é definir e ratificar a metodologia de divisão de operações e ordens
referentes a todos os ativos financeiros negociados para os veículos de investimento geridos
pela Vinland (“Vinland”).
As ordens de compra e venda podem ser de dois tipos: individualizadas ou agrupadas. Nesse
sentido, a presente política versa principalmente sobre as metodologias e sistemáticas
adotadas pela Vinland com o intuito de não prejudicar quaisquer dos seus clientes por
eventual ordem de compra e venda agrupada que não observe o rateio e divisão de forma
equitativa.

RESPONSABILIDADES

A Vinland entende que todos os profissionais das áreas de Gestão de Recursos, Controles
Internos e Compliance devem contribuir para o perfeito cumprimento da política. No entanto,
convém destacar que a responsabilidade precípua pela observância às normas aqui dispostas,
de forma a não prejudicar qualquer cliente da Vinland pertence à área de Gestão de Recursos
da Vinland.
Ainda, cabe referir o dever de fiscalização e monitoramento pertencente às áreas de
Controles Internos e Compliance, de modo que o Diretor de Compliance da Vinland deve prezar
pela fiscalização em relação à observância dos parâmetros elencados na presente política por
parte da área de gestão.
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PARÂMETROS

A Vinland entende como essencial a assunção de metodologias próprias que impeçam
eventual rateio e divisão das ordens de forma injusta e/ou prejudicial para quaisquer dos seus
cotistas.
Nesse sentido, a metodologia de rateio e divisão de ordens e, tendo por base o princípio da
alocação justa, a Vinland aloca as ordens emitidas de acordo com as seguintes métricas prédefinidas para rateio e divisão das ordens. São elas:
•

Alocação pro-rata pelo Patrimônio Líquido – as ordens são distribuídas entre
os fundos de investimento proporcionalmente em relação aos seus
patrimônios.

•

Alocação por Estratégia – as ordens são distribuídas de acordo com as
estratégias específicas de cada fundo de investimento.

•

Aplicação e Resgate – as ordens são distribuídas em consequência de alguma
aplicação ou resgate ocorrida nos fundos de investimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O monitoramento dos parâmetros de rateio e divisão de ordens é verificado periodicamente
pelas áreas de Controles Internos e de Compliance da Vinland.
Em cumprimento ao art. 14, VII, da Instrução CVM n.º 558/15, a presente política está
disponível no endereço eletrônico disponibilizado pela Vinland para tal fim.
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VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada
necessidade de atualização do seu conteúdo. A presente política poderá ainda ser alterada a
qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandam tal providência.
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