


Setembro/2019: Criação de filial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
b) escopo das atividades:  
Não houve mudança no escopo das atividades. 
c) recursos humanos e computacionais: 
Maio/2014: saída do sócio Afonso Sant’Ana Beviláqua 

Agosto/2015: saída do sócio Eduardo Cotrim Knott e entrada da sócia DXA Gestão de Investimentos 
Ltda. 
Maio/2017: ingresso dos sócios Felipe Casoni e Gustavo Alves 
Julho/2019: desligamento da sócia DXA Gestão de Investimentos Ltda. e nomeação do sócio Felipe 
Casoni como Diretor de Compliance, Risco e PLD. 
Agosto/2019: ingresso dos sócios Roberto Guerreiro e Gustavo de Macedo Ahrends. 
 
Não houve alterações relevantes nos recursos computacionais, os quais encontram-se em constante 
modernização. Hoje a Sociedade conta com o seguinte: 
 
12 (doze) microcomputadores modelos Dell, rodando Windows 7, 8 e 10 e Av Corporativo; 
01 (um) servidor Dell de arquivos modelo Windows Server 2012 R2; 
Backup local em HD Externo e backup remoto (cloud); 
1 (um) firewall appliance Sonicwall; 
Nobreak para servidores; 
1 (uma) Central telefônica Instant Solutions; 
1 (uma) impressora multifuncional; 

Acesso de alta velocidade à Internet através de link dedicado com redundância (link backup). 
d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:  
A Sociedade passou por uma reestruturação das suas regras, políticas e controles internos em 2016 em 
função da adaptação da Sociedade à ICVM 558. Sem prejuízo, destaca que periodicamente estes manuais 
e políticas são revisados, a fim de garantir a atualização das rotinas e a adesão aos procedimentos 
definidos pela equipe. 
3. Recursos Humanos:  
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: 
a) número de sócios:  
05 
b) número de empregados:  
10 
c) número de terceirizados: 
01 
d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de 
valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da 
empresa: 
Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar (CPF: 074.253.198-88) 
Felipe Casoni de Azevedo Carvalho (CPF: 143.211.357-70) 
4. Auditores:  
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 



a) nome empresarial:  
N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 
b) data de contratação dos serviços:  
N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 
c) descrição dos serviços contratados: 
N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 
5. Resiliência Financeira: 
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 
a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 
cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários: 
Sim. A receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os 
investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. 
b) se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 
administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais): 
Sim. O patrimônio líquido da Sociedade representa mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e 
mais do que 0,02% dos recursos sob gestão. 
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução:  
N/A, posto que a Sociedade não atua na administração fiduciária. 
6. Escopo das Atividades: 
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 
a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 
controladoria, tesouraria, etc.) 
Gestão discricionária 
b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 
investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos 
creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.): 
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundo de Investimento Multimercados e Fundos de 
Investimento em Cotas. 
c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão: 
Cotas de Fundos, direitos creditórios, ações e contratos derivativos. 
d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor: 
A Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de 
administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: 
a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:  
A sociedade não desenvolve nenhuma outra atividade, pelo que não há que se falar em potenciais 
conflitos de interesses. 
b) informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas 
e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 
atividades: 



Não existem sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, pelo que não há 
que se falar em potenciais conflitos de interesses. 
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos1 e carteiras administradas geridos pela empresa, 
fornecendo as seguintes informações: 
a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 
qualificados e não qualificados): 
Total: 80 investidores, sendo: 
Fundos para Qualificados: 80 
Fundos para Não-Qualificados: 0 
b) número de investidores, dividido por:  
(i) pessoas naturais: 56 
(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 5 
(iii) instituições financeiras: 0 
(iv) entidades abertas de previdência complementar: 0 
(v) entidades fechadas de previdência complementar: 0 
(vi) regimes próprios de previdência social: 0 
(vii) seguradoras: 0 
(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 
(ix) clubes de investimento: 0 
(x) fundos de investimento: 18 
(xi) investidores não residentes: 1 
(xii) outros (especificar): 0 
c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 
investidores qualificados e não qualificados):  
Fundos para Qualificados: R$ 264.236.036,78  
Fundos para Não-Qualificados: 0 
Total: R$ 264.236.036,78 
d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:  
Não há. 
e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 
necessário identificar os nomes):  
1. R$ 71.868.567,93 
2. R$ 31.833.145,81 
3. R$ 25.076.725,81 
4. R$ 21.244.311,25 
5. R$ 15.189.979,86 
6. R$ 14.452.409,89 
7. R$ 14.362.102,80 
8. R$ 11.347.877,68 
9. R$ 11.017.265,04 
10. R$ 10.447.498,80 

 
1 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 



f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 
(i) pessoas naturais: R$ 204.320.972,88 
(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 2.477.079,23 
(iii) instituições financeiras: 0 
(iv) entidades abertas de previdência complementar: 0 
(v) entidades fechadas de previdência complementar: 0 
(vi) regimes próprios de previdência social: 0 
(vii) seguradoras: 0 
(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 
(ix) clubes de investimento: 0 
(x) fundos de investimento: R$  36.193.673,42  
(xi) investidores não residentes: R$ 21.244.311,25 
(xii) outros (especificar): 0 
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:  
a) ações: R$ 9.853.675,70 
b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0 
c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R$ 1.536.644,83 
d) cotas de fundos de investimento em ações: R$ 13.276.905,78 
e) cotas de fundos de investimento em participações: R$ 11.098.992,72 
f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0 
g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R$ 58.453,86  
h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: R$  22.895.259,20 
i) cotas de outros fundos de investimento: R$  10.399.684,72  
j) derivativos (valor de mercado): R$ 86.392,45 
k) outros valores mobiliários: 0 
l) títulos públicos: R$ 71.839.685,33 
m) outros ativos: R$ 126.977.213,29  (direitos creditórios) -3.786.871,10 (Contas a Pagar/Receber) 
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o 
administrador exerce atividades de administração fiduciária: 
N/A, posto que a Sociedade não exerce a administração fiduciária. 
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: 
N/A. Inexistem outras informações que a empresa julgue relevantes. 
7. Grupo Econômico:  
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 
a) controladores diretos e indiretos:  
Controladores Diretos:  
Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar (CPF: 074.253.198-88) 
Gustavo de Macedo Ahrends (CPF: 102.449.457-80) 
Não existem controladores indiretos. 
b) controladas e coligadas: 
N/A, posto que inexistem sociedades controladas ou coligadas à Sociedade. 
c) participações da empresa em sociedades do grupo: 
N/A, posto que a Sociedade não participa de nenhuma outra empresa. 



d) participações de sociedades do grupo na empresa: 
N/A, posto que não existem participações de outras sociedades no capital social da Sociedade, 
e) sociedades sob controle comum: 
N/A, posto que inexistem sociedades sob controle comum. 
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, 
desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.: 
N/A. A Sociedade entende não ser necessária a inserção de organograma. 
8. Estrutura operacional e administrativa: 
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 
estatuto social e regimento interno, identificando:  
a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: 
Diretoria Administrativa: responsável pela representação geral da Sociedade, praticando todos os atos 
necessários ou convenientes à administração desta. 
 
Departamento Técnico:  profissionais responsáveis pelo processo de análise e seleção de títulos e valores 
mobiliários. 
b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a 
forma como são registradas suas decisões: 
N/A, posto que a Sociedade não conta com comitês em sua estrutura.  
c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais: 
Diretor de Gestão: responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, 
coordenando o processo de análise, seleção e tomada de decisão de investimentos. 
 
Diretor de Controles Internos e Risco: supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes à 
gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como 
responde pelo cumprimento da política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (“PLD”). 
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que 
compatível com as informações apresentadas no item 8.1.: 
N/A. A Sociedade entende não ser necessária a inserção de organograma da estrutura administrativa. 
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de 
comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores 
mobiliários, indicar, em forma de tabela: 
Nome: Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar 
Idade: 54 anos 
Profissão: Economista 
CPF: 074.253.198-88 
Cargo Ocupado: Diretor de Gestão 
Data da Posse: 10/06/2014 
Prazo do Mandato: indeterminado 
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há. 
Nome: Felipe Casoni de Azevedo Carvalho 
Idade: 29 



Profissão: Engenheiro 
CPF: 143.211.357-70 
Cargo Ocupado: Diretor de Controles Internos, Risco e PLD 
Data da Posse: 24/07/2019 
Prazo do Mandato: indeterminado 
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há. 
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, 
fornecer: 
(i) cursos concluídos:  
MA, Finance. Instituição: Drexel University 
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  
Isento CGA (ANBIMA). 
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
Nome da Empresa:  
Sow Gestão de Investimentos Ltda. 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  
Diretor de Gestão responsável pela tomada de decisão de investimento. 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  
Gestão profissional de recursos de terceiros. 
Datas de entrada e saída do cargo:  
Janeiro de 2013 até o presente momento. 
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 
procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: 
(i) cursos concluídos:  
Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):  
Chartered Financial Analyst (CFA) 
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
Nome da Empresa:  
Sow Gestão de Investimentos Ltda. 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  
Diretor de Compliance, Risco e PLD responsável pela verificação do cumprimento dos procedimentos e 
controles internos pela equipe e Sociedade, coordenação das atividades de prevenção à lavagem de 
dinheiro e gestão de riscos relacionados às carteiras sob gestão. 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  
Gestão profissional de recursos de terceiros. 
Datas de entrada e saída do cargo:  
Julho de 2019 até o presente momento. 
Nome da Empresa:  
Kron Gestão de Investimentos Ltda. (antiga denominação de Sow Gestão de Investimentos Ltda.) 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  



Analista de Investimentos, responsável pela análise de títulos e valores mobiliários para aquisição pelas 
carteiras sob gestão. 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  
Gestão profissional de recursos de terceiros. 
Datas de entrada e saída do cargo:  
Junho de 2015 até Julho de 2019. 
Nome da Empresa:  
Kron Gestão de Investimentos Ltda. (antiga denominação de Sow Gestão de Investimentos Ltda.) 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  
Analista de controle e risco 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  
Gestão profissional de recursos de terceiros. 
Datas de entrada e saída do cargo:  
Julho de 2014 até Maio de 2015 
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada 
no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: 
(i) cursos concluídos:  
Idem 8.5. 
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  
Idem 8.5. 
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
Nome da Empresa:  
Idem 8.5. 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  
Idem 8.5. 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  
Idem 8.5. 
Datas de entrada e saída do cargo: 
Idem 8.5. 
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 
investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as 
seguintes informações:  
(i) cursos concluídos:  
N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  
N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
Nome da Empresa:  
N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
Cargo e funções inerentes ao cargo:  
N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  



N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
Datas de entrada e saída do cargo: 
N/A, posto que a Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 
a) quantidade de profissionais: 
16 
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 
Monitoramento do mercado e identificação de oportunidades de investimento. Análise e aprovação de 
operações. Monitoramento do risco dos ativos. 
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 
Os veículos de informação, as rotinas e procedimentos envolvidos no processo de análise de 
investimentos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Decisão de Investimentos, 
Seleção e Alocação de Ativos. 
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 
atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos 
serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 
a) quantidade de profissionais: 
02 
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 
Elaboração, implementação e fiscalização do fiel cumprimento das rotinas e procedimentos definidos 
internamente a fim de garantir o cumprimento das normas que regem as atividades desenvolvidas pela 
Sociedade, inclusive no que se refere aos serviços terceirizados. 
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 
Os sistemas de informação, as rotinas e procedimentos envolvidos nas atividades inerentes aos controles 
internos da Sociedade encontram-se detalhadamente descritos no Manual de Compliance da Sociedade. 
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: 
O responsável pelos controles internos/risco atua exclusivamente neste setor, garantindo, assim, a 
independência no desempenho das suas funções. 
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:  
a) quantidade de profissionais: 
04 
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 
Análise do risco das oportunidades de investimento identificadas e monitoramento dos riscos e limites 
das carteiras sob gestão. 
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 
Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma 
detalhada na Política de Gestão de Riscos da Sociedade. 
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: 
O responsável pelo risco/controles internos atua exclusivamente neste setor, garantindo, assim, a 
independência no desempenho das suas funções. 
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle 
e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 



a) quantidade de profissionais: 
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 
escrituração de cotas. 
b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 
escrituração de cotas. 
c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:  
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 
escrituração de cotas. 
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 
investimento, incluindo: 
a) quantidade de profissionais: 
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas: 
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados 
na distribuição: 
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:  
N/A. A Sociedade entende não existir outras informações relevantes. 
9. Remuneração da Empresa 
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar 
as principais formas de remuneração que pratica: 
Remuneração por meio de taxas com bases fixas e taxa de performance. 
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e 
seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo 
período, dos clientes em decorrência de: 

 a. taxas com bases fixas: 95% 
 b. taxas de performance: 5% 
 c. taxas de ingresso: N/A 
 d. taxas de saída: N/A 
 e. outras taxas: N/A 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:  
N/A. A Sociedade entende não existir outras informações relevantes. 
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos 
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços: 
De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste 
na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Sociedade, assim como na 



verificação da sua regularidade e idoneidade, seguindo o processo de due diligence previsto em política 
própria. 
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e 
minimizados: 
A seleção de corretoras utilizadas levará em consideração a corretagem oferecida, de forma a minimizar 
os custos de transação sem comprometer a qualidade do serviço. Ademais, serão utilizados os seguintes 
critérios para avaliação: (i) aptidão na execução, incluindo agilidade, frequência de erros, e impacto no 
mercado/liquidez (ii) qualidade no material de research; (iii) conferências, liquidação e custódia; (iv) 
qualidade das informações transmitidas; e (v) preços e custos relacionados às transações. 
Os custos de transação serão monitorados a fim de verificar a adequação aos custos cobrados por outras 
corretoras. 
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, 
cursos, viagens etc.: 
É estritamente proibido o recebimento ou o oferecimento a/de funcionários públicos, pessoas ou 
organizações, particulares ou públicas de entretenimento, de presentes ou benefícios de qualquer valor, 
excetuando-se os casos de pessoas ou entidades que possuam relacionamento comercial com a Sociedade 
e desde que em valor de até R$ 200,00 (duzentos reais). 
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres 
adotados: 
O Plano de Continuidade de Negócios da Sociedade baseia-se na redundância e/ou back-up de 
infraestrutura e processos. De forma resumida, posto que o mencionado Plano está descrito de forma 
detalhada em manual próprio, em caso de contingência nos equipamentos, existe redundância de telefonia 
e internet, sendo as informações arquivadas no diretório da Sociedade objeto de back-up diário. Em caso 
de impossibilidade de acesso ao escritório, os dados e informações necessárias ao desempenho das 
atividades essenciais poderão ser acessados em local diverso da sede social. 
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das 
carteiras de valores mobiliários: 
Os controles para gerenciamento de risco de liquidez são efetuados semanalmente para os Fundos de 
Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados (FICFIM) e Fundos de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) pela área de Risco e Compliance. A metodologia de 
gerenciamento encontra-se descrita na Política de Gestão de Riscos. 
10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas 
específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos 
de investimento de que seja administrador ou gestor: 
N/A, posto que a Sociedade não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser 
encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução: 
www.sow.capital 
11. Contingências: 
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em 
que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, 
indicando: 
a) principais fatos: 



Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Sociedade figure no polo passivo. 
b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Sociedade figure no polo passivo. 
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em 
que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no 
polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando: 
a) principais fatos: 
Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor de responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo. 
b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo. 
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: 
Inexistem outras contingências relevantes. 
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa 
tenha figurado no polo passivo, indicando:  
a) principais fatos: 
Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a Sociedade tenha figurado no polo 
passivo. 
b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a Sociedade tenha figurado no polo 
passivo. 
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor 
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo 
e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 
a) principais fatos: 
Inexistem condenações judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo. 
b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo. 
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 




