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REGULAMENTO DO PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR

CNPJn0 31.690.524/0001-85

Capitulo I. Do FUNDO

Artigo 1°. 0 PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR (doravante designado FUNDO) e uma

comunhao de recursos, constituido sob a forma de

condominio aberto e com prazo indeterminado de

duragao, destinado a aplicagao em ativos financeiros.

Paragrafo Primeiro - 0 FUNDO e regido por este

Regulamento, pelo Formulario de Informagoes

Complementares e pelas disposicoes legais e

regulamentares que Ihe fbrem aplicaveis.

Paragrafo Segundo - Para permitir uma total

compreensao das caracteristicas, objetivos e riscos

relacionados ao FUNDO, e recomendadaa leitura deste

Regulamento em conjunto com o Formulario de

Informagoes Complementares e os demais materiais do

FUNDO.

Paragrafo Terceiro - Este Regulamento, a Lamina de

Informagoes Essenciais (quando houver) e os demais

materiais relacionados ao FUNDO estao disponiveis no

website do ADMINISTRADOR (www.bnymellon.com.br),

do distribuidor e no website da Comissao de Valores

Mobiliarios - CVM (www.cvm.gov.br). 0 Formulario de

Informagoes Complementares esta disponivel no website

do ADMINISTRADOR (www.bnvmellon.com.br).

Capitulo II. Do Publico Alvo

Artigo 2°. 0 FUNDOe destinado a receber a aplicagoes

de investidores qualificados, conforme a legislagao

vigente.

Paragrafo Primeiro - Antes de tomar decisao de

investimento no FUNDO, os investidores devem: (i)

conhecer, aceitareassumiros riscos aos quaiso FUNDO

esta sujeito; (ii) verificar a adequagao do FUNDO aos

seus objetivos de investimento; e (iii) analisar todas as

informagoes disponiveis neste Regulamento, no

Formulario de Informagoes Complementares e nos

demais materiais do FUNDO.

Paragrafo Segundo - Em razao do publico alvo, o

FUNDO fica dispensado da apresentagao da Lamina de

Informagoes Essenciais.

Capitulo III. Dos Prestadores de Servigos

Artigo 3°. Sao prestadores de servigos do FUNDO:

I. ADMINISTRADOR: BNY MELLON SERVIQOS

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TJTULOS E

VALORES MOBILIARIOS SA, Av. Presidente
Wilson, n° 231,11° andar, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ

no02.201.501/0001-61,AtoDeclarat6riono4.620,de

19/12/1997.

II. GESTORA: PARCITAS GESTAO

INVESTIMENTOS LTDA, AVENIDA SAO GABRIEL,

N° 477, 7° ANDAR, ITAIM BIBI, CEP 01435-001,

SAO PAULO - SP, CNPJ n° 20.403.524/0001-30,

Ato Declaratorio n° 13798, de 30/07/2014.

III. CUSTODIANTE (custodia e tesouraria): BNY

MELLON BANCO S.A., Av. Presidente Wilson, n°

231, 10° andar, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ n°

42.272.526/0001-70, Ato Declaratorio 12.605, de

26/09/2012.

Paragrafo Primeiro - Os demais prestadores de servigos

do FUNDO encontram-se qualificados no Formulario de

Informagoes Complementares.

Paragrafo Segundo - Os servigos de administragao e

gestao sao prestados ao FUNDO em regime de melhores

esforgos e como obrigagao de meio, pelo que o

ADMINISTRADOR e a GESTORA nao garantem

qualquer nivel de resultado ou desempenho dos

investimentos aoscotistas no FUNDO. Como prestadores

de servigos do FUNDO, o ADMINISTRADOR e a

GESTORA nao sao, sob qualquer forma, responsaveis

por qualquererro de julgamento ou por qualquer perda
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sofrida pelo FUNDO, com excegao das hipoteses de

comprovada culpa, dolo ou ma-fe da GESTORA ou do

ADMINISTRADOR.

Paragrafo Terceiro - 0 ADMINISTRADOR e cada

prestador de servigo contratado respondem perante a

CVM, na esfera de suas respectivas competencias, por

seus proprios atos e omissoes contrarios a lei, ao

Regulamento do FUNDO e as disposigoes

regulamentares aplicaveis.

CapitulolV. DoObjetivo eda Politica de Investimento

Artigo 4°. 0 FUNDO buscara proporcionara valorizagao

de suas cotas mediante a aplicagao de seus recursos em

ativos financeiros e/ou modalidades operacionais

disponiveis no Brasil e no exterior, nos termos da

regulamentacao em vigor e da politica de investimentos

estabelecida neste Regulamento, com o objetivo de obter

retorno no longo prazo, superando o CDI - Certificado de

Deposito Interbancario.

Artigo 5°. 0 FUNDO se classifica como urn fundo

Multimercado, estando sujeito a varios fatores de risco

sem o compromisso de concentragao em nenhum fetor

em especial. 0 FUNDO podera aplicar os recursos

integrantes de sua carteira em quaisquer ativos

financeiros permitidos pela legislacao aplicavel, devendo-

se observar, contudo, os limites de concentragao e os

riscos previstos neste Regulamento.

Paragrafo Primeiro - Os limites de aplicagao por

emissor e por modalidadede ativo, bem como eventuais

vedacoes ou disposigoes especificas aplicaveis ao

FUNDO, estao detalhados nos anexos referentes a

Politica de Investimento, que sao parte integrante deste

Regulamento.

Paragrafo Segundo - Na consolidagao das aplicagoes

do FUNDO com as dos fundos investidos as aplicagoes

em credito privado nao excederao o percentual de 50 %

do seu patrimonio liquido, sendo vedado o investimento

direto.

Paragrafo Terceiro - E permitida a aquisigao de cotas

de outros fundos de investimento desde que estes

possuam politica de investimento compativel com a do

FUNDO.

Paragrafo Quarto - Caso o FUNDO venha a investir em

fundos geridos por terceiros nao ligados ao

ADMINISTRADOR ou a GESTORA, cujas politicas de

investimento permitam aplicagoes em ativos financeiros

de credito privado, o ADMINISTRADOR, a fim de mitigar

risco de concentragao pelo FUNDO, considerara, como

regra, o percentual maximo de aplicagao em tais ativos

na consolidagao de seus limites.

Paragrafo Quinto - Fica estabelecido que os limites de

aplicagao previstos no presente Regulamento serao

controlados por meio da consolidagao das aplicagoes do

FUNDO com as dos fundos investidos, salvo nas

hipoteses de dispensa de consolidagao previstas na

regulamentacao aplicavel.

Artigo 6s. O FUNDO APLICARA, NO MiNIMO, 67% DO

SEU PATRIM6NIO UQUIDO EM ATIVOS
FINANCEIROS NO EXTERIOR.

Paragrafo Unico - O detalhamento das condigoes para

investimento em ativos no exterior encontra-se no "Anexo

Investimento no Exterior", que e parte integrante deste

Regulamento.

Artigo 7°. As estrategias de investimento do FUNDO

podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado

e na consequente obrigagao do cotista de aportar

recursos adicionais para cobrir o prejuizo do FUNDO.

Capitulo V. Dos Fatores de Risco

Artigo 8°. O FUNDO esta sujeito a diversos fatores de

risco, os quais estao descritos neste Regulamento e

relacionados resumidamente no Formulario de

Informagoes Complementares, sendo destacados os 5

principals Fatores de Risco no Termo de Adesao e de

Ciencia de Risco, o qual deve ser assinado portodos os

Data de entrada em vigor: 10/05/2021

Pagina 2 de 18



BNY MELLON

REGULAMENTO DO PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR

CNPJn0 31.690.524/0001-85

cotistas antes da realizagao do primeiro investimento no

FUNDO.

Artigo 9°. De acordo com a legislagao em vigor, os

cotistas respondem por eventual patrimonio liquido

negativodo FUNDO, obrigando-se, caso necessario, por

consequentes aportes adicionais de recursos.

Artigo 10. As aplicagoes realizadas no FUNDO nao

contam com garantia do ADMINISTRADOR, da

GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do

Fundo Garantidor de Creditos - FGC.

Artigo 11. Antes de tomar uma decisao de investimento

no FUNDO, os potenciais investidores devem considerar

cuidadosamente, a luz de sua propria situacao financeira

e de seus objetivos de investimento, todas as

informagoes disponiveis neste Regulamento, no

Formulario de Informacoes Complementares e, em

particular, avaliar os fatores de risco descritos a seguir:

I. Riscos Gerais: O FUNDO esta sujeito as variagoes

e condigoes dos mercados em que investe, direta

ou indiretamente, especialmente dos mercados de

cambio, juros, bolsa e derivativos, que sao

afetados principalmente pelas condigoes politicas

e economicas nacionais e internacionais.

Considerando que e urn investimento de medio e

longo prazo, pode haver alguma oscilagao do valor

da cota no curto prazo podendo, inclusive,

acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a

consequente obrigagao do cotista de aportar

recursos adicionais para cobrir o prejuizo do

FUNDO.

II. Risco de Mercado: Consiste no risco de variagao

no valor dos ativos financeiros da carteira do

FUNDO. O valor destes ativos financeiros pode

aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuagoes

de pregos e cotagoes de mercado, as taxas de

juros e os resultados das empresas emissoras. Em

caso de queda do valor dos ativos financeiros que

compoem a Carteira, o patrimonio liquido do

FUNDO pode ser afetado negativamente. A queda

dos pregos dos ativos financeiros integrates da

Carteira pode ser temporaria, nao existindo, no

entanto, garantia de que nao se estendam por

periodos longos e/ou indeterminados. Em

determinados momentos de mercado, a

volatilidade dos pregos dos ativos financeiros e dos

derivativos pode ser elevada, podendo acarretar

oscilagoes bruscas no resultado do FUNDO.

III. Risco de Credito: Consiste no risco de os

emissores de ativos financeiros de renda fixa que

integram a carteira nao cumprirem suas

obrigacoes de pagar tanto o principal como os

respectivos juros de suas dividas para com o

FUNDO. Adicionalmente, os contratos de

derivativos estao eventualmente sujeitos ao risco

de a contraparte ou instituigao garantidora nao

honrarsua liquidagao.

IV. Risco de Liquidez: O risco de liquidez caracteriza-

se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos

ativos financeiros integrantes da carteira do

FUNDO. Neste caso, o FUNDO pode nao estar

apto a efetuar, dentro do prazo maximo

estabelecido neste Regulamento e na

regulamentagao em vigor, pagamentos relativos a

resgates de cotas do FUNDO, quando solicitados

pelos cotistas. Este cenario pode se dar em fungao

da falta de liquidez dos mercados nos quais os

valores mobiliarios integrantes da Carteira sao

negociados ou de outras condigoes atipicas de

mercado.

V. Risco de Concentragao de Ativos Financeiros de

urn mesmo emissor: A possibilidade de

concentragao da carteira em ativos financeiros de

urn mesmo emissor represents risco de liquidez

dos referidos ativos financeiros. Alteragoes da

condigao financeira de urn emissor, alteragoes na

expectativa de desempenho/resultados deste e da

capacidade competjtjva do setor investido podem,

isolada ou cumulatjvamente, afetar adversamente

o prego e/ou rendimento dos ativos financeiros da
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carteira do FUNDO. Nestes casos, a GESTORA

pode ser obrigada a liquidaros ativos financeiros

do FUNDO a pregos depreciados podendo, com

isso, influenciar negativamente o valor da cota do

FUNDO.

VI. Risco Provenientedo Uso de Derivativos: Os

fundos investidos podem realizar operagoes

nos mercados de derivativos como parte de

sua estrategia de investimento. Estas

operagoes podem nao produzir os efeitos

pretendidos, provocando oscilacoes bruscas

e significativas no resultado dos fundos

investidos e, consequentemente, do

FUNDO, podendo ocasionar perdas

patrimoniais para os cotistas. Isto pode

ocorrer em virtude do prego dos derivativos

depender, alem do prego do ativo financeiro

objeto do mercado a vista, de outros

parametros de precificagao baseados em

expectativas futuras. Mesmo que o prego do

ativo financeiro objeto permanega inalterado,

pode ocorrer variagao nos pregos dos

derivativos, tendo como consequencia o

aumento de volatilidade da carteira dos

fundos investidos. 0 risco de operar com

uma exposigao maior que o seu patrimonio

liquido pode ser definido como a

possibilidade de as perdas do FUNDO serem

superiores ao seu patrimonio. Urn fundo que

possui niveis de exposigao maiores que o

seu patrimonio liquido representa risco

adicional para os cotistas. Os pregos dos

ativos financeiros e dos derivativos podem

sofrer alteragoes substanciais que podem

levar a perdas ou ganhos significatjvos.

VII. Risco de Mercado Externo: 0 FUNDO podera

manter em sua carteira, de forma direta ou indireta,

ativos financeiros negociados no exterior e,

consequentemente, sua performance pode ser

afetada por requisitos legais ou regulatorios, por

exigencias tributarias relativas a todos os paises nos

quais ele invista, direta ou indiretamente, ou, ainda,

pela variagao do Real em relagao a outras moedas.

Os investimentos do FUNDO estarao expostos a

alteragoes nas condigoes politica, economica ou

social nos paises onde investe, direta ou

indiretamente, o que pode afetar negativamente o

valor de seus ativos financeiros. Podem ocorrer

atrasos na transferencia de juros, dividendos, ganhos

de capital ou principal, entre paises onde o FUNDO

ou os fundos investidos invistam e o Brasil, o que

pode interferir na liquidez e no desempenho do

FUNDO. As operagoes do FUNDO ou dos fundos

investidos no exterior poderao ser executadas em

bolsas de valores, de mercadoria e futures ou

registradas em sistema de registro, de custodia oude

liquidagao financeira de diferentes paises que podem

estar sujeitos a distintos niveis de regulamentagao e

supervisionados por autoridades locais

reconhecidas, entretanto, nao existem garantias

acerca da integridade das transagoes e nem,

tampouco, sobre a igualdade de condigoes de acesso

aos mercados locais.

IX. Risco Decorrente de Investimento em Fundos

Estruturados: Os investimentos realizados pelo FUNDO

em cotas defundos estruturados, nos limites previstos no

Regulamento, estao, por sua natureza, sujeitos a

flutuagoes tipicas do mercado, risco de credito, risco

sistemico, condigoes adversas de liquidez e negociagao

atipica nos mercados de atuagao, bem como outros

riscos diversos.

Artigo 12. 0 FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A

SIGNIFICATIVA CONCENTRACAO EM ATIVOS

FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS

RISCOS DAi DECORRENTES.

Capitulo VI. Das Taxase Dos Encargos

Artigo 13.0 FUNDO esta sujeito a taxa de administragao

de 0,1250% a.a. sobre o valor do patrimonio liquido do

FUNDO, sendo garantjda uma remuneragao minima

mensal de R$ 1.200,00, durante os 12 primeiros meses

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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contados de 10/05/2021, sendo certo que a partir do 13°

mes, o valor da referida remuneragao sera de R$

2.400,00, que sera corrigida anualmente de acordo com

a variagao do IGP-M (indice Geral de Pregos de Mercado)

da Fundagao, a qual remunera o ADMINISTRADOR e os

demais prestadores de servigos de administragao do

FUNDO, mas nao inclui a remuneragao dos prestadores

de servigos de custodia e auditoria das demonstragoes

financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes

aos demais encargos do FUNDO, os quais serao

debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste

Regulamento e na regulamentagao em vigor.

Paragrafo Primeiro - A taxa de administragao deve ser

provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano)

sobre o valor do patrimonio liquido do FUNDO e paga

mensalmente, por periodos vencidos, ate o 5° dia util do

mes subsequente.

Paragrafo Segundo - Os pagamentos das

remuneragoes aos prestadores de servigos podem ser

efetuados diretamente pelo FUNDO a cada qual, nas

formas e prazos entre eles ajustados, ate o limite da taxa

de administragao.

Paragrafo Terceiro ■ A taxa de administragao

estabelecida acima constitui a taxa de administragao

minima do FUNDO ("Taxade Administragao Minima"), ou

seja, nao compreende as taxas de administragao dos

fundos investidos. Alem da Taxa de Administragao

Minima, o FUNDO estara sujeito, ainda, as taxas de

administragao, performance, ingresso ou saida e taxas de

qualquer outra natureza cobradas pelos fundos

investidos.

Artigo 14. Nao sao cobradas taxas de ingresso e saida

no FUNDO.

Artigo 15. O FUNDO, com base em seu resultado,

remunera a GESTORA mediante o pagamento do

equivalente a 25,00% da valorizagao da cota do FUNDO

que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor

acumulado CDI (taxa de performance).

ParagrafoUnico-0 detalhamentodo calculodataxa de

performance encontra-se no "Anexo - Metodologia da

Taxa de Performance" que e parte integrante deste

Regulamento.

Artigo 16. A taxa maxima de custodia cobrada pelo

servigo de custodia do FUNDO sera de 0,04% a.a. sobre

o valor do patrimonio liquido do FUNDO, sendo garantida

uma remuneragao minima mensalde R$ 1.700,00, a qual

sera corrigida anualmente de acordo com a variagao do

IGP-M (indice Geral de Pregos de Mercado) da Fundagao
Getulio Vargas.

Artigo 17. Alem das taxas indicadas neste Capitulo,

constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas,

que Ihe podem serdebitadas diretamente:

I. taxas, impostos ou contribuigoes federals, estaduais,

municipais ou autarquicas, que recaiam ou venham

a recair sobre os bens, direitos e obrigagoes do

FUNDO;

II. despesas com o registro de documentos em cartorio,

impressao, expedigao e publicagao de relatorios e

infbrmagoes periodicas previstos na regulamentagao

vigente;

III. despesas com correspondencia de interesse do

FUNDO, inclusive comunicagoes aos cotistas;

IV. honorarios e despesas do auditor independente;

V. emolumentos e comissoes pagas por operagoes do

FUNDO;

VI. honorarios de advogado, custas e despesas

processuais correlatas, incorridas em razao de

defesa dos interesses do FUNDO, em juizo ou fora

dele, inclusive o valor da condenagao imputada ao

FUNDO, se for ocaso;

VII. parcela de prejuizos nao coberta por apolices de

seguro e nao decorrente diretamente de culpa ou

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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dolo dos prestadores dos servigos de administrate)

no exercicio de suas respectivas fungoes;

VIII. despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao

exercicio de direito de voto decorrente de ativos

financeiros do FUNDO;

IX. despesas com registro, custodia e liquidagao de

operagoes com titulos e valores mobiliarios, ativos

financeiros e modalidadesoperacionais;

X. despesas com fechamento de cambio, vinculadas as

suas operagoes ou com certificados ou recibos de

deposito de valores mobiliarios;

XI. os montantes devidos a fundos investidores na

hipotese de acordo de remuneracao com base na

taxa de administragao e/ou performance;

XII. honorarios e despesas relacionadas a atjvidade de

formador de mercado, quando aplicavel.

Paragrafo Unico - Quaisquer despesas nao previstas

como encargos do FUNDO devem correr por conta do

ADMINISTRADOR.

Capitulo VII. Da Emissao e Do Resgate de Cotas

Artigo 18. A aplicagao sera realizada por meio de

transferencia eletronica de recursos pelo cotista para a

conta corrente do FUNDO. A amortjzacao e o resgate de

cotas serao realizados por meio de transferencia

eletronica de recursos da conta corrente do FUNDO para

a conta corrente previamente cadastrada pelo cotista

junto ao ADMINISTRADOR e/ou Distribuidor. As

movimentagoes aqui previstas tambem poderao ser

efetuadas por meio de sistema de registro, caso as cotas

do FUNDO estejam registradas no referido sistema.

Paragrafo Primeiro - As referidas movimentagoes

devem observar os horarios e limites de movimentagao

estabelecidos no Formulario de Informagoes

Complementares, observado que o FUNDO pode tersuas

cotas comercializadas por varios distribuidores, que

podem, por sua vez, estabelecer horarios e limites de

movimentagao proprios.

Paragrafo Segundo - Nas hipoteses em que aplicavel,

somente devem ser consideradas as aplicagoes como

efetivadas, apos a efetiva disponibilidadedosrecursosna

conta corrente do FUNDO e desde que o cadastro do

investidor junto ao ADMINISTRADOR esteja atualizado.

Paragrafo Terceiro - E facultado ao ADMINISTRADOR

suspender, a qualquer momento, novas aplicagoes no

FUNDO, desde que tal suspensao se aplique

indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. A

suspensao do recebimento de novas aplicagoes em urn

dia nao impede a reabertura posterior do FUNDO para

aplicagoes.

Paragrafo Quarto - As aplicagoes realizadas pela B3

S.A - Brasil, Bolsa, Balcao - Segmento Cetjp UTVM

("B3"), enquanto mantidas depositadas na B3, devem,

necessariamente, ser resgatadas por meio da mesma

entidade.

Artigo 19. Na emissao de cotas do FUNDO deve ser

utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva

disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao

ADMINISTRADOR.

Artigo 20. As cotas do FUNDO aberto nao podem ser

objeto de cessao ou transferencia, exceto nos casos de:

I. decisao judicial ou arbitral;

II. operagoes de cessao fiduciaria;

III. execugao de garantia;

IV. sucessao universal;

V. dissolugao de sociedade conjugal ou uniao estevel

por via judicial ou escritura publica que disponha

sobre a partilha de bens; e

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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VI. transferencia de administracao ou portabilidade de

pianos de previdencia.

Artigo 21. E admitido o investimento feito conjunta e

solidariamente por mais de uma pessoa. Neste caso, toda

aplicagao realizada tern carater solidario, sendo

considerada como feita em conjunto por todos os

titulares. Para todos os efeitos perante o

ADMINISTRADOR, cada titular e considerado como se

fosse unico proprietary das cotas objeto de propriedade

conjunta, ficando o ADMINISTRADOR validamente

exonerado por qualquer pagamento feito a urn,

isoladamente, ou a todos em conjunto. Cada titular,

isoladamente e sem anuencia dos demais, pode investir,

solicitar e receber resgate, parcial ou total, dar recibos e

praticar todo e qualquer ato inerente a propriedade de

cotas. Da mesma forma, cada titular, isoladamente e

indistintamente, tern o direito de comparecer e participar

de assembleias e exercer seu voto, sendo considerado

para todos os fins de direito urn iinico voto.

Paragrafo Primeiro - No gozo dos direitos economicos

e/ou politicos relacionados a propriedade das cotas de

FUNDO, o ato de urn titular aproveita ao co-titular,

vinculando-o.

Paragrafo Segundo - Os titulares estao cientes de que,

nas assembleias em que mais de urn titular esteja

presente e haja divergencia de entendimentos entre si,

nao havera exercicio de voto se nao chegarem a urn

consenso, devendoser registrada abstengao.

Artigo 22. 0 resgate das cotas do FUNDO nao esta

sujeito a qualquer prazo de carencia, podendo ser

solicitado nos termos deste Regulamento.

Artigo 23. Para fins deste Regulamento:

I. "Data do Pedido de Resgate": e a data em que o

cotista solicita o resgate de parte ou da totalidade

das cotas de sua propriedade.

II. Data de Conversao de Cotas para Fins de

Resgate": e a data em que sera apurado o valor da

cota para efeito do pagamento do resgate e que

corresponde ao 30° dia corrido contado da Data do

Pedido de Resgate, ou o primeiro dia util

subsequente, caso a referida data nao seja dia util.

III. "Data de Pagamento do Resgate": e a data do

efetivo pagamento, pelo FUNDO, do valor liquido

devido ao cotista que efetuou pedido de resgate e

que corresponde ao 2° dia util contado da Data de

Conversao de Cotas para Finsde Resgate.

Paragrafo Primeiro - Nos casos em que, com o

atendimento da solicitagao de resgate, a quantidade

residual de cotas for inferior ao minimo estabelecido pelo

ADMINISTRADOR, a totalidade das cotas deve ser

automaticamente resgatada.

Paragrafo Segundo - O FUNDO podera realizar resgate

compulsorio de cotas, desde que este seja realizado de

forma equanime, simultanea e proporcional entre todos

os cotistas e nao seja cobrada taxa de saida (esta ultima

quando aplicavel), devendo a assembleia geral de

cotistas determinar a forma e as condigoes por meio das

quais o referido procedimento sera realizado.

Paragrafo Terceiro - Os resgates destinados

exclusivamente ao pagamento de imposto de renda

("come-cotas") incidente sobre rendimentos derivados

das aplicagoes mantidas por cotistas na modalidade por

conta e ordem e por cotistas de fundos de investimento

em cotas de fundo de investimento que invistam mais de

95% de seu patrimonio em urn unico fundo de

investimento ("fundos-espelho"), exclusivamente em

relacao ao imposto de renda devido diretamente pelo

cotista do FUNDO ou pelo cotista dos fundos-espelho,

devem obedecerregra de cotizagao especifica, de modo

que a conversao de cotas ocorra no menor prazo

possivel, considerando-se a liquidez dos ativos

componentes da carteira do FUNDO.

Paragrafo Quarto - Para permitira efetivagao do resgate

mencionado no Paragrafo acima, nao sera devida a

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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cobranga de taxa de saida para os fundos que tiverem a

respectiva previsao.

Paragrafo Quinto-Para a fruigaoda regrade conversao

de cotas e da isengao previstas nos Paragrafos acima, os

distribuidores que atuem por conta e ordem de cotistas e

os cotistas de fundos-espelho devem encaminhar ao

ADMINISTRADOR carta devidamente assinada

solicitando o resgate para fins do pagamento do imposto

de renda ("come-cotas"), sob pena de utilizagaoda regra

de conversao de cotas estabelecida no caput deste Artigo

e da cobranga imediata da taxa de saida, quando

aplicavel.

Paragrafo Sexto - Reconhecem todos os cotistas do

FUNDO que a isengao prevista nos Paragrafos acima nao

configure tratamento diferenciado, tendo em vista tratar-

se de procedimento especifico para cumprimento de

obrigagao legal.

Artigo 24. No caso de fechamento dos mercados ou em

casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros

componentes da carteira do FUNDO, inclusive em

decorrencia de pedidos de resgates incompativeis com a

liquidezexistente, ou que possam implicar alteragao do

tratamento tributario do FUNDO ou do conjunto dos

cotistas, em prejuizo destes ultimos, e permitido ao

ADMINISTRADOR declarar o fechamento do FUNDO

para a realizagao de resgates. Caso o FUNDO

permanega fechado por periodo superior a 5 dias

consecutivos, o ADMINISTRADOR deve

obrigatoriamente, alem da divulgagao de fato relevante

por ocasiao do fechamento anteriormente referido,

convocar no prazo maximo de 1 dia iitil, para realizagao

em ate 15 dias contados da data da convocagao,

Assembleia Geral extraordinaria para deliberar sobre as

seguintes possibilidades:

I. substituigao do ADMINISTRADOR, da GESTORA

ou de ambos;

II. reabertura ou manutengao do fechamento do

FUNDO para resgate;

III. possibilidade do pagamento de resgate em ativos

financeiros;

IV. cisao do FUNDO; e

V. liquidagao do FUNDO.

Artigo 25.0 FUNDO nao recebe pedidos de aplicagaoe

resgate, nao realiza conversao de cotas para fins de

aplicagaoe resgate, e nao realiza pagamento de resgate

nos dias considerados feriados nacionais, bem como

naqueles em que nao haja funcionamento da bolsa de

valores do Brasil, sendo certo que estas datas serao

consideradas dias nao uteis para fins de contagem de

prazo de conversao de cotas e pagamento de resgates.

Nos feriados estaduais e municipals no Brasil, o FUNDO

operara normalmente.

Paragrafo Unico - 0 valor da cota e calculado no

encerramento do dia, apos o fechamento dos mercados

em queo fundo atua (cota de fechamento).

Capitulo VIII. Da Assembleia Geral

Artigo 26. E de competencia privativa da Assembleia

Geral de cotistas do FUNDO deliberarsobre:

I. as demonstrates contabeis apresentadas pelo

ADMINISTRADOR;

II. a substituigao do ADMINISTRADOR, da GESTORA

ou do CUSTODIANTE;

III. a fusao, a incorporagao, a cisao, a transformagao ou

a liquidagao do FUNDO;

IV. o aumento da taxa de administragao, da taxa de

performance ou da taxa maxima de custodia;

V. a alteragao da politica de investimento do FUNDO;

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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VI. a amortizagao de cotas;

VII. a alteragao do Regulamento, ressalvadas as

excegoes permitidas pela regulamentacao em vigor.

VIII. a possibilidade do FUNDO prestar fianga, aval,

aceite ou coobrigar-se de qualquer forma,

relativamente a operagoes direta ou indiretamente

relacionadasa carteira do FUNDO.

Artigo 27. A convocagao da Assembleia Geral pode ser

realizada por meio fisico e/ou eletronico e sera

encaminhada a cada cotista com, no minimo, 10 dias

corridos de antecedencia, da qual constara dia, hora e

local, quando for o caso, bem como todas as materias a

serem deliberadas, nao se admitindo que sob a rubrica de

assuntos gerais haja materias que dependam de

deliberagao da Assembleia Geral.

Paragrafo Primeiro - O aviso de convocagao deve

indicar o local onde o cotista podera examinar os

documentos pertinentes a proposta a ser submetida a

apreciagao da Assembleia Geral. Caso o referido aviso

seja enviado por meio fisico, os respectivos custos serao

suportados pelo FUNDO.

Paragrafo Segundo - A Assembleia Geral podera ser

realizada de forma presencial, por meio de consolidagao

dos votos escritos e/ou por meio eletronico, nestas

ultimas hipoteses sem a necessidade de reuniao

presencial. A convocagao devera dispor sobre a forma de

realizagao da Assembleia Geral, bem como conter todos

os elementos informativos necessarios ao exercicio de

Paragrafo Terceiro ■ A Assembleia sera instalada com

qualquer numero de cotistas e a participagao destes, em

sua totalidade, supre a falta de convocagao.

Artigo 28. As deliberagoes da Assembleia Geral devem

ser tomadas por maioria dos votos, cabendo a cada cota

1 voto.

Paragrafo Primeiro - Somente podem votar na

Assembleia Geral os cotistas do FUNDO inscritos no

registro de cotistas na data de convocagao da

Assembleia, seus representantes legais ou procuradores

legalmente constituidos ha menos de 1 ano.

Paragrafo Segundo - As alteragoes de Regulamento

tornam-se eficazes na data deliberada pela Assembleia

Geral. Entretanto, nos casos listados a seguir, as

alteragoes se tornam eficazes, no minimo, a partir de 30

dias ou do prazo para pagamento de resgate, o que for

maior, apos a comunicagao aos cotistas que trata o

Paragrafo abaixo, salvo se aprovadas pela unanimidade

dos cotistas:

I. aumento ou alteragao do calculo das taxas de

administragao, de performance, de ingresso ou de

saida e da taxa maxima de custodia;

II. alteragao da politica de investimento;

III. mudanga nas condigoes de resgate; e

IV. incorporagao, cisao ou fusao que envolva fundo sob

a forma de condominio fechado, ou que acarrete

alteragao, para os cotistas envolvidos, das

condigoes elencadas nos incisos anteriores.

Paragrafo Terceiro - O ADMINISTRADOR se obriga a

enviar urn resumo das decisoes da Assembleia Geral a

cada cotista no prazo de ate 30 dias corridos apos a data

de realizagao da Assembleia Geral, podendo ser utilizado

para tal finalidade o proximo extrato de conta do FUNDO.

Caso a Assembleia Geral seja realizada nos ultimos 10

dias domes, pode ser utilizado o extrato de conta relativo

ao mes seguinte da realizagao da Assembleia Geral.

Paragrafo Quarto - Caso o cotista nao tenha

comunicado ao ADMINISTRADOR a atualizagao de seu

enderego, seja para envio de correspondencia por carta

ou por meio eletronico, o ADMINISTRADOR fica

exonerado do dever de Ihe prestar as informagoes

previstas na regulamentagao vigente, a partir da ultima

Data de entrada em vigor: 10/05/2021

Pagina9de18



BNY MELLON

REGULAMENTO DO PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR

CNPJn0 31.690.524/0001-85

correspondencia que houver sido devolvida por

incorregao no enderego declarado.

Paragrafo Quinto ■ Nao obstante o disposto no capiA, a

deliberagao sobre a possibilidade do FUNDO prestar

fianga, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma,

relativamente a operagoes direta ou indiretamente

relacionadas a carteira do FUNDO deve contar com o

voto favoravel equivalente a, no minimo, dois tergos das

cotas emitidas para ser consideradaaprovada.

Artigo 29. Anualmente a Assembleia Geral deve

deliberar sobre as demonstragoes contabeis do FUNDO,

fazendo-o ate 120 dias corridos apos o termino do

exercicio social.

Paragrafo Primeiro - A Assembleia Geral a que se

refere o caput somente pode ser realizada no minimo 15

dias corridos apos estarem disponiveis aos cotistas as

demonstragoes contabeis auditadas relativas ao

exercicio encerrado.

Paragrafo Segundo - A Assembleia Geral a que

comparecerem todos os cotistas pode dispensar a

observancia do prazo estabelecido no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro - As demonstragoes contabeis do

FUNDO cujo relatorio de auditoria nao contiver opiniao

modificada podem ser consideradas automaticamente

aprovadas caso a assembleia correspondente nao seja

instalada em virtude do nao comparecimento de

quaisquercotistas.

Artigo 30. As deliberagoes dos cotistas poderao, a

criterio do ADMINISTRADOR, ser tomadas sem

necessidade de reuniao, conforme previsto na legislagao

em vigor, mediante processo de consulta formalizada em

carta, correio eletronico ou telegrama, dirigido pelo

ADMINISTRADOR a cadacotista, para resposta no prazo
maximo de 30 dias corridos.

Paragrafo Primeiro - Deverao constar da consulta todos

os elementos informativos necessarios ao exercicio de
voto.

Paragrafo Segundo - Quando utilizado o procedimento

previsto neste artigo, o quorum de deliberagao sera o de

maioria das cotas emitidas, independentemente da

materia.

Artigo 31. O voto podera ser proferido de forma

presencial.escrita e/oueletronica, conforme estabelecido

na convocagao, devendo as manifestagoes de voto,

quando adotadas, serem recebidas pelo

ADMINISTRADOR ate o inicio da Assembleia Geral.

Capitulo IX. Da Politica de Divulgagao de Informacoes

Artigo 32. As informagoes ou documentos tratados neste

Regulamento podem ser comunicados, enviados,

divulgados ou disponibilizados aos cotistas, ou por eles

acessados, por correspondencia eletronica (e-mail) ou

por meio de canais eletronicos, incluindo a rede mundial

de computadores.

Paragrafo Primeiro - Caso, a criterio do

ADMINISTRADOR, as informagoes ou documentos

tratados neste Regulamento nao possam ser

comunicados, enviados, divulgados ou disponibilizados

aos cotistas por correspondencia eletronica (e-mail) ou

por meio de canais eletronicos, sera utilizado o meio

fisico, sendo certo que as respectivas despesas serao

suportadas pelo FUNDO. Caso o ADMINISTRADOR opte

por enviar as informacoes por meio eletronico e algum

cotista opte pelo recebimento por meio fisico, tal cotista

devera informar esse fato previa e formalmente ao

ADMINISTRADOR, ficando estabelecido que as

respectivas despesas serao suportadas pelo FUNDO.

Paragrafo Segundo - Os Fatos Relevantes serao

divulgados pelo ADMINISTRADOR por meio de seu

website (www.bnymellon.com.br) e por meio do website

do distribuidor, quando for o caso.

Paragrafo Terceiro - As Assembleias Gerais serao

convocadas individualmente por correspondencia

eletronica {e-mail) ou por meio de correspondencias

fisicas, a criterio do ADMINISTRADOR, e tambem ficarao

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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disponiveis no website do ADMINISTRADOR

(www.bnymellon.com.br) e do DISTRIBUTOR.

Paragrafo Quarto - O ADMINISTRADOR se obriga a

calcular e divulgar, diariamente, o valor da cota e do

patrimonio liquido do FUNDO.

Paragrafo Quinto - A Politica de Divulgagao de

Informagoes do FUNDO completa esta contida no

Formulariode Informacoes Complementares.

Capitulo X. Da Distribuigaode Resultados

Artigo 33. As quantias que forem atribuidas ao FUNDO

a titulo de dividendos, juros sobre capital proprio,

reembolso de proventos decorrentes do emprestimo de

valores mobiliarios ou rendimentos advindos de ativos

financeiros que integrem a carteira do FUNDO devemser

incorporadas ao patrimonio liquido do FUNDO.

Capitulo XI. Do Exercicio Social

Artigo 34. Os exercicios sociais do FUNDO sao de 01

ano cada, encerrando-se no ultimo dia util do mes dejulho

de cada ano.

Capitulo XII. DoForo

Artigo 35. Fica eleito o Foro Central da Comarca da

Capital do estado do Rio de Janeiro, com expressa

renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

possa ser, para dirimir quaisquer conflitos judiciais

relativos ao FUNDO ou a questoes decorrentes deste

Regulamento.

- BNY MELLON SERVIQOS FINANCEIROS

DISTRIBUIDORA DE TiTULOSE VALORES MOBILIARIOS SA -

- Regulamento consolidado por meio de Assembleia Geral de Cotistas -

Para esclarecimento de duvidas, recebimento de solicitagoes, sugestoes e reclamacoes e obtencao de informacoes do

FUNDO, o cotista deve entrar em contato com a GESTORA ou com o distribuidor responsavel por seu relacionamento.
A GESTORAe o distribuidorsao os prestadores de services mais indicados para solucionaras demandas dos cotistas,
mas, caso necessario, o ADMINISTRADOR pode ser contatado por meio dos seguintes canais: SAC - Servigo de

Atendimento ao Cliente/Cotista: Av. Presidente Wilson, 231,11° andar- Rio de Janeiro, RJ SAC: sac@bnymellon.com.br

ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010,0800 725 3219. Em nao havendo uma solugao de sua demandapor meio do SAC,
favor contatar a Ouvidoria: www.bnvmellon.com.br. 0800 021 9512, Av. Presidente Wilson 231 11° andar Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20030-905.

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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Fundos Estruturados

Cotas de Fl ou FIC em

Participagoes

Cotas de Fl ou FIC em

Direitos Creditorios

Cotas deFlou FIC em

Direitos Creditorios Nao

Padronizados

Cotas de Fl Imobiliario*

Limite individual

Vedado

Vedado

vedado

vedado

10%

Limite Global

10%

*Serao permitidas apenas aplicagoes em Cotas de Fl Imobiliario negociadas na Bolsa de Valores

Outros Limites de Concentragao por Modalidade:

Limites de Exposigao a ativos de Credito Privado (apenas de forma indireta)**

Operagoes que tenham como contraparte o ADMINISTRADOR, a GESTORAou empresas a

eles ligadas, bem como fundos de investimento poreles administrados ou geridos

Fundosde investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, pelaGESTORA ou

empresas a eles ligadas

Fundosde investimento que invistam diretamente no FUNDO

Operagoes de day-trade, assim consideradas aquelas iniciadase encerradas em urn mesmo

dia, com o mesmo ativo financeiro, em que a quantidade negociadatenha sido liquidada,

total ou parcialmente

Opera?

Posigao Doadora

Posigao Tomadora

Permitido

Sem Limites

Vedado

Permitido

Operagoes para Hedge e Posicionamento

Para fins deste conceito considera-se lim

liquidacaofutura e operagoes deempres

Permitido,

Ate a totalidade dos

ativos financeiros da

carteira (=100%)

Permitido,

Sem Limites

Sem Limites

nos mercados de derivativos e

.ceiros na posigao tomadora

Sem Limites

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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" 0 FUNDO devera obedecer ao limite de ate 50%, de forma cumulativa, nos seguintes ativos financeiros de Credito

Privado e Cotas de FundosEstruturados:

a) Notas Promissorias e Debentures emitidas de forma privada;

b) Titulos de emissaoou coobrigagao de Instituicao Financeiraautorizadaa funcionarpelo Banco Central do Brasil

com excecao de certificados de depositos bancarios(CDBs), Letras Financeiras(LFs), Letra Financeiraelegivel

- Nivel II (LFSN), Letra Financeira elegivel - Capital Complementar (LFSC) e depositos a prazo com garantia

especial (DPGE);

c) demais ativos nao listados nos Limites de Concentragao por Modalidade de Ativo Financeiro no Grupo B (com

excegao de Cotas de Fundosde Investimento CVM 555); e

d) Cotas de Fundosde Investimentos Estruturados.

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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ANEXO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Ativo Negociado no Exterior

Limite minimo

Limite

Por ativo Coni"nto
(consideran

Limite maximo

Limite

Por ativo ,Con!u"to
(consideran

Direto)
dosFundos

Investidos)

Diretamente

em Ativos

Financeiros

Fundosde investimento da

classe "Agoes - BDR Nivel I"

BDRs ClassificadosComo Nivel

I

Agoes

0%

0%

0%

Direto)

Sem Limites

Sem Limites

Sem Limites

•[•I'M !■•? lV

dosFundos

Investidos)

OpgoesdeAgao

Fundosde indice negociados
no exterior (ETFs)

0%
67%

Sem Limites

Sem Limites Sem Limites

Por meio de

fundos/veiculo

sde

investimento

constituidos

no exterior

Notas de Tesouro Americano

Vedado

Sem Limites

Vedado

Por meio dos Fundos Constituidos no Brasil Sem Limites

O investimento em ativos financeiros no exterior devera observar, alem das demais condigoes e requisitos previstos na
regulamentagao vigente, ao menos uma das seguintes condigoes: (i) os ativos deverao ser registrados em sistema de
registrar objeto de escrituragao de ativos, objeto de custodia ou objeto de deposito central, em todos os casos, por
instituigoes devidamente autorizadasem seus paisesde origeme supervisionados por autoridade local reconhecida- ou
(n) os ativos deverao ter sua existencia diligentemente verificada pelo ADMINISTRADOR, e desde que tais ativos sejam
escriturados ou custodiados, em ambos os casos, por entidade devidamente autorizada para o exercicio da atividade
por autoridade de paises signatarios do Tratado de Assungao ou em outras jurisdigoes, desde que neste ultimo caso
seja supervisionada por autoridade local reconhecida.

Data de entrada em vigor: 10/05/2021

PSgina16de18



BNY MELLON

REGULAMENTO DO PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO

EXTERIOR

CNPJn0 31.690.524/0001 -85

No tocante ao investimento no exterior, o FUNDO somente podera aplicar nos ativos financeiros discriminados e

autorizados no quadra acima, nao sendo permitido o investimento em quaisqueroutros ativos financeiros.

As aplicagoesem ativos financeiros no exterior nao sao cumulativamente consideradas nocalculo dos correspondentes

limites de concentragao por emissor e por modalidade de ativo financeiro aplicaveis aos ativos domesticos, mas o fator

de risco dos investimentos no exterior deve ser considerado para fins de cumprimento da classe do FUNDO.

Nas hipoteses em que a GESTORA detenha, direta ou indiretamente, influencia nas decisoes de investimento dos

fundos/veiculos de investimento no exterior acima listados, para fins de controle de limites de alavancagem, a exposigao

da carteira do FUNDO deve ser consolidada com a do fundo ou veiculo de investimento no exterior, considerando o

valor das margens exigidas em operagoes com garantia somada a margem potencial de operagoes de derivativos sem

garantia, observado que o calculo da margem potencial de operagoes de derivativos sem garantia deve ser realizado

pelo ADMINISTRADOR, diretamente ou por meio da GESTORA, e nao pode ser compensado com as margens das

operagoes com garantia.

Nas hipoteses em que a GESTORA nao detenha, direta ou indiretamente, influencia nas decisoes de investimento dos

fundos/veiculos de investimento no exterior o calculo da margem de garantia, para fins de controle de limites de

alavancagem, deve considerar a exposigao maxima possivel de acordo com as caracteristicas do fundo/veiculo
investido.

Regiao geografica de emissao dos ativos neaociados no exterior:

0 FUNDO podera investir nos ativos listados no quadra acima emitidos nas seguintes localidades:

Canada, Estados Unidos, Mexico e todos os paises da Asia, Africa, America do Sul, Europa eOceania..

Para fins do investimento em ativos negociados no exterior, a GESTORArealiza gestao ativa estando tais investimentos
sujeitos aos seguintes riscos:

• Investimentos no Exterior: Risco de variagao dos pregos dos ativos devido a exposigao em economias

estrangeiras.

• Taxa de Juros - Exterior: Risco de variagao dos pregos dos ativos devido a mudanga de valor da taxa basica de

juros da economia estrangeira.

• Taxa de Juros - Local: Risco de variagao dos pregos dos ativos devido a mudanga de valor da taxa basica de

juros da economia brasilieira.

• Credito - Soberano: Risco de perda substancial devido a incerteza de pagamento de obrigagao financeira de

urn Estado Soberano.

• Credito: Risco de perda substancial devido a incerteza de pagamento de obrigagao financeira pelos emissores.

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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BNY MELLON

REGULAMENTO DO PARCITAS INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOINVESTIMENTO NO

EXTERIOR

CNPJn0 31.690.524/0001-85

ANEXO - METODOLOGIA DA TAXA DE PERFORMANCE

1. PERIODICIDADE

A taxa de performance e apurada e provisionada por dia utjl, ate o ultimo dia util de cada semestre civil e paga a

GESTORA no mes subsequente ao encerramento do semestre civil, ja deduzidas todas asdemais despesasdo FUNDO,

inclusive a taxa de administracao prevista neste Regulamento.

2. METODO DE CALCULO

A taxa de performance do FUNDO sera cobrada com base no resultado de cada aplicacao efetuada por cada cotista

(metodo do passivo).

Caso o valorda cota base atualizada pelo indice de referenda seja inferior ao valorda cota base ("Benchmark Negativo"),
a taxa de performance a ser provisionada e pagadeve ser:

I. calculada sobre a diferenga entre o valor da cota antes de descontada a provisao para o pagamento da taxa de
performance e o valorda cota base valorizada pelo indice de referenda; e

II. limitada a diferenga entre o valor da cota antes de descontada a provisao para o pagamento da taxa de performance
e a cota base.

Nao ha incidencia de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasiao do
ultimo pagamento efetuado (linhad'agua).

Data de entrada em vigor: 10/05/2021
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