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Pelo presente termo de adesão e ciência de risco, confirmo que recebi, no ato da aplicação, o 
Regulamento e a Lâmina do Banrisul Espelho OCCAM Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em Ações, ciente dos riscos envolvidos e da sua política de 
investimento e que: 
a) não há garantia contra perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO;   
b) a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, 
garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO 
à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou do ADMINISTRADOR, 
GESTOR e demais prestadores de serviços; e  
c) estou ciente dos riscos a que o FUNDO está exposto, detalhados no regulamento do FUNDO, 
dos quais os 5 principais, de modo resumido, são: (i) Risco de Mercado: Consiste no risco de 
variação no valor dos ativos financeiros da carteira do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos. O 
valor destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de 
preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras: (ii) 
Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores de ativos financeiros de renda fixa que 
integram as carteiras dos Fundos Investidos não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o 
principal como os respectivos juros de suas dívidas; (iii) Risco de Liquidez: O risco de liquidez 
caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes da 
carteira do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos. Neste caso, o FUNDO pode não estar apto a 
efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido neste Regulamento e na regulamentação em 
vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do FUNDO, quando solicitados pelos cotistas: 
(iv) Risco Proveniente do Uso de Derivativos: Os Fundos Investidos podem realizar operações 
nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimento. Estas operações 
podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no 
seu resultado, no resultado dos Fundos Investidos e, consequentemente, do FUNDO, podendo 
ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas; (v) Riscos Gerais: O FUNDO está sujeito às 
variações e condições dos mercados em que investe, direta ou indiretamente através dos 
Fundos Investidos, especialmente dos mercados de bolsa, câmbio, juros, e derivativos, que são 
afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais.  
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