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POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS ENTRE AS CARTEIRAS DE VALORES 

MOBILIÁRIOS 
 
 
1. OBJETIVO 
  
Estabelecer os procedimentos adotados pela área de gestão do participante no que se refere ao 
rateio e divisão de ordens dos ativos negociados para os fundos de investimento e carteiras 
administradas, geridos pela Amaril Franklin CTV Ltda., caso ocorra, haja vista que a instituição 
utiliza a política de individualizar as ordens de compra e venda de ativos por comitente.  
 
 
ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
Todas as áreas da instituição 
 
 
2. SISTEMAS 
 
Todo o processo de registro, distribuição e rateio de ordens de compra e venda de ativos pelos 
Fundos e Carteiras, será realizado no sistema ABS do participante. 
 
 
3. NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS 
 
Em conformidade com a legislação vigente, as ordens de compra e venda de ativos financeiros 
devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento ou carteira, 
em nome dos quais elas devem ser executadas O participante ao realizar operações em nome 
de seus fundos de investimento e/ou carteiras administradas, deverá sempre se empenhar em 
conseguir execução nas melhores condições possíveis, buscando apurar o melhor preço 
disponível no respectivo mercado no momento de execução, de acordo com o tipo e volume de 
transações, levando em consideração todas as oscilações de preço, comissões, taxas e tarifas 
pagas ou recebidas pela instituição com quem o participante está executando a operação.  
 
3.1. Criação 
 
Registro da ordem a partir do ativo a ser negociado e quantidade. 
 
3.2. Definição de Comitentes 
 
Definição do comitente (Fundos ou Carteiras) para o qual a ordem será emitida. No caso de 
grupamento de ordens (para mais de um Fundo ou Carteira), devem ser incluídos todos os 
comitentes que fazem parte da ordem agrupada. 
 
3.3. Transmissão da ordem à Contraparte 
 
Para a transmissão da ordem à contraparte são utilizados mecanismos que permitem o 
rastreamento da operação. Preferencialmente, a transmissão será efetuada via sistema 
telefônico com gravação automática.  
 
4. REGISTRO DA EXECUÇÃO (SISTEMA ABS) E SEUS RATEIOS 
 
No caso de ordens agrupadas, o rateio dos lotes de ordem será realizado no sistema ABS, que 
busca para cada Fundo, ou Carteira, um preço médio que seja o mais próximo possível do preço 
médio do lote total da ordem executada. 
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Para ordens agrupadas de ativos de crédito privado no mercado secundário, o rateio deve 
priorizar os Fundos ou as Carteiras, em ordem decrescente de lotes, de forma a atender primeiro 
os Fundos ou Carteiras, com as menores quantidades pretendidas de compra ou venda. 
 
Os registros de operações realizados em caso de agrupamento de ordens de compra e venda 
de ativos para fundos ou carteiras ficarão disponíveis à CVM por um período mínimo de 5 (cinco) 
anos. 
 
As exceções ao disposto desta política, serão tratadas pela Diretoria de Administração de 
Recursos de Terceiros. 
 
VIGENCIA E ATUALIZAÇÃO 
 
A política de Rateio e Divisão de Ordens do Participante será revisada a cada 2 anos, ou sempre 
que for necessário para atendimento a demanda legal. 
 
 
MONITORAMENTO 
 
A área de Compliance será a responsável para aferição do cumprimento desta política e a 
integridade das operações efetuadas, também como a fidelização aos normativos vigentes para 
o assunto. 
 
 
 
 
AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES LTDA 
 


