FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O LME REC IMA-B FIRF
Informações referentes a 12 de Junho de 2018
Este formulário contém as informações complementares sobre o LME REC IMA-B FUNDO DE
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, administrado por ORLA DTVM S/A e gerido por ORLA DTVM
S/A. As informações contidas neste material são atualizadas conforme modificações ocorridas no Fundo. Ao

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação
I.

Divulgação da composição da Carteira do Fundo: A periodicidade mínima para divulgação da
composição da carteira do fundo é mensal

II. Local, meio e forma de divulgação das informações: As informações referentes à composição da
Carteira do Fundo serão divulgadas em www.cvm.com.br
III. Local, meio e forma de solicitação de informações pelo cotista: As informações sobre o Fundo podem
ser solicitadas pelo cotista através de orla@orladtvm.com.br
IV. Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do
fundo: Risco de Mercado,Risco de Crédito,Risco de Liquidez,Risco da Utilização de Derivativos,Risco
Relacionado ao Resgate de Cotas nos Fundos de Investimento Investidos, Risco de Concentração,Risco
Cambial,Risco Relacionados aos Fundos de Investimento Investidos,Riscos Gerais
V. Descrição da política relativa ao exercício de direito do voto decorrente dos ativos financeiros
detidos pelo fundo: Artigo 54 A GESTORA ADOTA POLÍTICA DE VOTO A QUAL ORIENTA AS
SUAS DECISÕES, RELACIONA AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA AS
QUAIS A GESTORA OBRIGATORIAMENTE COMPARECERÁ NAS COMPETENTES
ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUE CONFIRAM
AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO, OS PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEARÃO O
VOTO DA GESTORA, A DESCRIÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO, BEM COMO A FORMA DE
COMUNICAÇÃO AOS COTISTAS DAS DECISÕES TOMADAS NAS ASSEMBLEIAS.
VI. Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a politica a ser adotada
pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido: (I) Imposto de Renda na Fonte:
(i.1.) Enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de
títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será
cobrados às alíquotas de: I.22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; II.20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e
oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; III.17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por
cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias;

ou IV.15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias; (i.2.)
Caso o FUNDO esteja inserido na hipótese do item (i.1) acima, quando da incidência da tributação pela
modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 15% (quinze por
cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota
entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima; (i.3.)
Caso,
por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política de
investimento, a carteira do FUNDO apresentar características de curto prazo, como tal entendendo-se uma
carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto
de renda será cobrados às seguintes alíquotas: I.22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento),
em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; ou II.20% (vinte por cento), em aplicações
com prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias. (i.4.)Caso o FUNDO esteja incluído na hipótese do inciso
(i.2.) acima, quando da incidência da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será
retido em Fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado
e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a
aplicável segundo o inciso acima; (ii)IOF/Títulos.
VII. Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez: Artigo 15
As técnicas utilizadas são: VAR, Stress Testing, Controle de Enquadramento e
Diversificação, Risco de Crédito e Aderência à Política de Investimento.

VIII. Classificação de Risco: N/A

IX. Apresentação detalhada do administrador e do gestor, departamento técnico e demais recursos e
serviços utilizados pelo gestor: O FUNDO é administrado pela ORLA DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.904.564/0001-77, com
sede na Rua da Assembleia, 10, sala 2601, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, devidamente
autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio
do Ato Declaratório nº 4.587, expedido em 21 de novembro de 1997, doravante abreviadamente
designada ADMINISTRADORA. Artigo 22 A gestão da carteira do FUNDO compete à GRAPHEN
INVESTIMENTOS LTDA., com sede no Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 17º andar, bairro
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 05.425-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº
15.403.817/0001-88, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº 306 expedido em 5 de maio de 1999,
doravante designado como GESTORA.
X. Relação dos demais prestadores de serviços do fundo: Custódia e Controladoria: Orla DTVM.
Tesouraria: Banco Paulista. Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela KPMG Auditores
Independentes, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33,
17º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29.

XI. Política de distribuição de cotas: Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do
FUNDO serão prestados pela própria ADMINISTRADORA e/ou por instituições e/ou agentes
devidamente habilitados para tanto, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores
de serviços encontra-se disponível na sede e/ou dependências da ADMINISTRADORA e da GESTORA.
XII. Observações: Tipo ANBIMA Renda Fixa – Nível 1 (Renda Fixa); Nível 2 (Duração Livre) ; Nível 3
(Crédito Livre) , perante a Associação Brasileira das Entidades do Mercados Financeiro Capitais –
ANBIMA. Renda Fixa: Fundos que buscam retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa
(são aceitos títulos sintetizados via derivativos), admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e
de índice de preços. São admitidos ativos de renda fixa emitidos no exterior. Excluem-se estratégias que
impliquem exposição em renda variável (ações etc). Duração Livre: Fundos que objetivam buscar retorno
por meio de investimentos em ativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou
máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é
facultativo ao gestor. Crédito Livre: Fundos que objetivam buscar retorno por meio de investimentos em
ativos de renda fixa, podendo manter mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de
crédito do mercado doméstico ou externo.

