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POLÍTICA DE DIVISÃO DE LOTES
A Política de Divisão de Lotes (“Política”) estabelece os procedimentos a serem adotados pela
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (“AZ Quest”) para a alocação de valores mobiliários e
instrumentos financeiros (títulos públicos, privados, derivativos etc.) (“Papeis”) adquiridos em
lotes pelos Fundos de Investimento geridos pela AZ Quest (“Fundos”), em atendimento às
normas de regulação e melhores práticas editadas pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais.
Nesse contexto, a AZ Quest, por meio das respectivas áreas de compliance / jurídico e gestão,
desenvolveram a presente Política como guia de procedimentos obrigatórios a serem
observados pela área de gestão para a alocação dos “papeis” aos Fundos, conforme abaixo
descrito.
1. Metodologia da divisão e especificação
Os fundos estão divididos em grupos chamados “Família de Fundos” de acordo com sua
classificação.
As operações são idealizadas ao longo do dia pelos gestores e destinada separadamente para
cada família de fundos com base na política de investimento de cada uma.
Emitida a ordem (compra e venda de ações) a corretora que efetivou as transações informa à
mesa de operações da AZ Quest o preço médio operado e a quantidade para cada papel. A mesa
de operações da AZ Quest considera o mesmo preço médio de cada papel para os diversos
fundos da mesma família e até às 18:00 horas do mesmo dia informa à corretora os lotes
alocados a cada um dos fundos. Exceções existem em casos de rebalanceamento da carteira
decorrente de movimentações do Passivo.
A área de Risco da AZ Quest verifica diariamente se todos os preços médios distribuídos entre
os fundos estão em conformidade com está política. Existe uma tolerância de 0,20% de desvio
de preço médio por fundo em relação ao preço médio da sua família. Este controle é efetuado
por um sistema desenvolvido internamente.
Estando em conformidade, a área de BackOffice da AZ Quest repassa as informações de divisão
de lotes para o administrador dos respectivos fundos.
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