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POLÍTICA DE AVALIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ORDENS DE INVESTIMENTO

1.1.

Introdução

O objetivo desta política é descrever as normas e os procedimentos a serem observados pelos
quotistas, conselheiros, diretores, gerentes, funcionários e agentes da Hamilton Lane
Investimentos LTDA. (“HAMILTON LANE”) (“Funcionários”, quando no plural, ou “Funcionário”,
quando no singular, sem distinção) no exercício de suas atividades, a fim de assegurar a
observância contínua dos regulamentos em vigor referentes à avaliação e distribuição de ordens
de investimento.
A política da HAMILTON LANE, com relação a oportunidades de investimento, é tratar todos os
clientes de maneira justa e razoável e de acordo com as obrigações contratuais e fiduciárias.
Com exceção dos programas de investimento especializados e operações secundárias e de
coinvestimento, nenhum cliente, seja conta administrada, fundos de investimento em quotas de
fundos de investimento de cliente individual ou fundo combina ou fundos de investimento em
quotas de fundos de investimento, será favorecido em relação a qualquer outro cliente por
qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando a, a remuneração a ser paga à HAMILTON
LANE pelo cliente. A HAMILTON LANE também segue a Política sobre Avaliação e Distribuição de
Ordens de Investimento da Hamilton Lane Advisors, LLC (“HAMILTON LANE ADVISORS”), que é
baseada nos mesmos princípios. Assim sendo, possíveis problemas poderão ser resolvidos pelo
Comitê de Alocação da HAMILTON LANE ADVISORS (“Comitê de Alocação”).
A finalidade desta política é assegurar que:
(i)

a alocação das oportunidades de investimento entre seus clientes seja justa e
razoável;

(ii)

cada investimento seja adequado aos clientes a quem esse investimento for realizado
ou recomendado; e

(iii)

não existam quaisquer outros clientes a quem esse investimento seja adequado.
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1.2.

Conflitos de Interesse:

As oportunidades de investimento poderão ser adequadas a diversos clientes da HAMILTON
LANE. O Comitê de Alocação aloca as oportunidades de investimento entre seus clientes de
acordo com a política e os procedimentos de alocação de investimento da HAMILTON LANE. A
política geral da HAMILTON LANE, com relação a oportunidades de investimento, é tratar todos
os clientes de maneira justa e razoável e de acordo com as obrigações contratuais e fiduciárias.
A política e os procedimentos de investimento com relação a fundos de investimento exigem
que o Comitê de Alocação considere uma variedade de fatores ao fazer as determinações de
alocação, incluindo: (i) o valor da alocação total solicitada pela HAMILTON LANE a todos os seus
clientes e o compromisso disponível de cada cliente; (ii) as restrições impostas pelo gestor do
fundo subjacente; (iii) as diretrizes de investimento, aplicáveis a cada cliente, bem como os
planos estratégicos e as carteiras atuais dos clientes; (iv) as oportunidades de investimento que
deverão estar disponíveis à HAMILTON LANE no mercado durante os próximos seis a doze
meses; (v) o ambiente atual do mercado; (vi) o perfil de risco/retorno dos clientes; e (vii) outros
fatores que o Comitê de Alocação considere relevantes. Ao considerar esses fatores, o Comitê
de Alocação fará avaliações subjetivas e poderá, não necessariamente, alocar oportunidades de
investimento entre todos os clientes da HAMILTON LANE em bases proporcionais. Caso a
oportunidade de investimento agregada alocada à HAMILTON LANE seja menor que o valor
solicitado pela HAMILTON LANE a seus clientes, as reduções nas alocações são aplicadas
proporcionalmente tão próximas quanto possível. Os fundos de investimento que tenham foco
específico em um país ou região terão prioridade nas oportunidades de investimento no país ou
região aplicável. Com relação a investimentos secundários e coinvestimentos, os documentos da
oferta e os documentos estatutários dos fundos da HAMILTON LANE estipulam, em
determinados casos, que as oportunidades de investimento adquiridas pela HAMILTON LANE,
que se ajustem à estratégia de investimento do fundo, devam ser oferecidas em primeiro lugar
ao fundo antes de outros clientes da HAMILTON LANE e, em outros casos, permitem que as
oportunidades de investimento sejam compartilhadas com outros fundos e clientes da
HAMILTON LANE.
No decorrer da avaliação, negociação e fechamento de determinadas operações, em geral,
operações secundárias e de coinvestimento, a HAMILTON LANE, ocasionalmente, contratará um
consultor jurídico externo ou outros terceiros para análise de diversos aspectos da oportunidade
em potencial. Após a conclusão da operação, os fundos combinados e, na medida permitida
pelos regulamentos aplicáveis ou outros documentos estatutários, conforme aplicável, outros
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clientes que participem da operação arcarão com essas despesas proporcionalmente ou
reembolsarão à HAMILTON LANE as despesas por ela pagas durante a operação.
1.3.

Contatos

Representante de Compliance
Sr. Frederick Shaw
E-mail: fshaw@hamiltonlane.com
Telefone: +1 610 934 2222
Diretor de Compliance
Sr. Guilherme K. Ziegler
E-mail: gziegler@hamiltonlane.com
Telefone: +55 (21) 3520 8903
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