
Security ADMINISTRADORA DE RECURSOS

Conteúdo do Formulário de Referência - Pessoa
Jurldica

(Ano de competencia 2021)

Security Administradora de Recursos LTDA.

ADMINISTRADORES DE 
CARTEIRAS DE VALORES 
MOBILIARIOS 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valoresmobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que: 

a. reviram o formulário de referência. 

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo a estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Conforme requerimento na item acima, Paulo Henrique Louredo Neves, DiretorResponsável pela Administração de carteira de Valores Mobiliários e Raphael Lima da Fonseca, Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, atestam que (a) reviram as informações prestadas no presente Formulário de Referência e que (b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das politicas e das práticasadotadas pela empresa.

Paulo Henrique Louredo Neves
Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários. 

Raphael ima da Fónaeca
Responsvel pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Instruç�o CVM no 558/15.
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Security ADMINIS TRADORA DE RECURSOS2. Histórico da empresa'
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A Security Administradora de Recursos Ltda. reúne executivos oriundos de alguns dos melhoresbancos de investimentos do Brasil. 

Fundada em 1998, a Security iniciou suas atividades de gestão, e ao longo de sua existencia destacou-se não somente pela performance de seus produtos de investimento, mas também pelo relacionamento individualizado e de elevado conteúdo técnico com os investidores e pela transparència nos processos de decisöes. 

Estas atividades recebem atenção integral, enquanto parceiros de reconhecida competência respondem pelas atividades de administração, custódia, auditoria e corretagem de valores.

Como gestor independente, a Security näo estå sujeita aos conflitos de interesses que marcam a atuação de muitas empresas nesta área.

O objetivo da Security é oferecer soluções de investimentos aos seus clientes, buscando alternativas inteligentes e criativas de negócios. 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário. 

A 18a. alterayao contratual de 29/12/2021 registra o ingresso na sociedade do Sr. Raphael Lima da Fonseca, CPFO56.362.427-27. Retirada da sociedade os sócios, Iris Calegare Largura Queiroz CPF 126.794.807-83 e Paulo Jose de Lima CPF863.548.417-72. 0 quadro societàrio da gestora passa a ser: Paulo Henrique LouredoNeves 643.500 cotas e Raphael Lima da Fonseca 6.500 cotas. 

b. escopo das atividades. 

Gestão de recursos de terceiros. 
Consultoria financeira. 

C. recursos humanos e computacionais. 

Saída dos sócios conforme mencionado no item 2.2 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos. 

Atualização de todas as politicase manuais. 

3. Recursos humanos2 

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: 
a. número de sócios. 

2 (dois). 

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 

A empresa deve informar apenas dados relativos area envolvida na administração de carteira de valoresmobiliários, caso exerça outras atividades. 



SecurityADMINIS TRADORA DE RECURSOsb. número de empregados. 
1 (um) empregado. 

C. número de terceirizados. 

4 (quatro). 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa.
Paulo Henrique Louredo Neves.

4. Auditores 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver 
a. nome empresarial. 

Não há. 

b. data de contratação dos serviços 
C. descrição dos serviços contratados. 

5. Resiliencia 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. (Facultativo para o administrador registrado na categoria inistrador fiduciário) ad 

Sim. 

b. se o patrimônio liquido 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).(Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 
N/A. 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o S 5° do art. 1° desta Instrução3 (Facultativo para o administrador registrado na categoria gestor de recursos) 
Näo aplicável para a categoria de gestor de recursos. 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no minimo:

A apresentação destas demonstrações financeira e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador TIduciario de acordo com o inciso Il do § 2 do art 1 

e 



Security ADMINIS TRADORA DE RECURSO0s a. tipos e caracteristicas dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A Security Administradora de Recursos Ltda. rcaliza consultoria empresarial e atividade de gestä0discricionària de carteiras e fundos de investimentos constituidos no Brasil.
b. tipos e caracteristicas dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundosde investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de indice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)

Carteiras, Fundos de Indices, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Renda Fixa, Clubes de Investimento, Fundos de investimento Imobiliário, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos que investem no Brasil e no exterior. 

tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão.
Titulos de renda fixa emitidos por pessoas juridicas financeiras e não financeiras, cotas de fundos, titulos públicos, dentre outros. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A Security não realiza atividade de distribuição. 
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; e 

A Security não realiza nenhuma outra atividade que não a gestão discricionária sob responsabilidade de Paulo Henrique Louredo Neves. Desta forma, não existem potenciais conflitos de interesses relevantes a reportar. 
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 

A Security não realiza outras atividades e não poSsui sociedades controladoras ou controladas. 
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 4 e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados). (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

Total: 35 investidores 

Fundos qualificados: 16 
Fundo Näo Qualificado: 19 

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



SecurityADMINIS TRADORA DE RECURSOSnumero de investidores, dividido por: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

i. pessoas naturais 12 
i. pessoas juridicas (não financeiras ou institucionais) 0 ii. instituições financeiras 0 
iv. entidades abertas de previdência complementar 0 v. entidades fechadas de previdência complementar 1 vi. regimes próprios de previdência social 13 
Vii. seguradoras 0 
vii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil o ix. clubes de investimento 7 
x. fundos de investimento 2 
xi. investidores não residentes 0 
xii. outros (especificar) 0 

C. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e n�o qualificados) 
Total: R$ 3.341.879,3 Mil 
Fundos qualificado 
Fundo N�o Qualificado: R$ 509,4 Mil 

R$ 3.341.369,9 Mil 

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
0 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) em R$ Mil 

R$ 3.329.136.378,46 
2. R$ 2.581.559,01 
3. 

1. 

R$ 876.898,58 
R$ 828.712,41 

5. R$ 810.076,84 

R$ 782.835,96 
R$ 724.291,47 
R$ 591.767,20 

9 R$ 589.068,74 
10. R$ 319.640,34 

4. 

8 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais R$ 0 

ii. pessoas juridicas (não financeiras ou institucionais) R$ 0 ii. instituições financeiras 
iv. entidades abertas de previdência complementar 
v. entidades fechadas de previdencia complementar R$ 217,0 Mil vi. regimes próprios de previdência social R$ 9.158,1 Mil 
Vii. seguradoras 
vii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil ix. clubes de investimento R$ 188,0 Mil 
x. fundos de investimento R$ 3.332.800 Mil 
xi. investidores não residentes 
xi. outros (especificar) 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 



SecurityADMINISTRADORA DE RECURSOS

a. ações R$ 187,8 Mil 
b. debêntures e outros titulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiraa c. titulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras R$ 0 d. cotas de fundos de investimento em ações 
e. cotas de fundos de investimento em participações 

cotas de fundos de investimento imobiliário 
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios R$ 3.329.136.3 Mil h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 
i. cotas de outros fundos de investimento R$ 13.102,8 Mil 
j. derivativos (valor de mercado) 
k. outros valores mobiliários 
I. titulos públicos
m. outros ativos

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária. (Facultativo para o administrador registrado na categoria gestor de recursos) 

(Não aplicàvel para a categoria de gestor de recursos) 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

Não hà outras informações que a Security considere relevantes a reportar. 

7. Grupo econômico 

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando 
A Security Administradora de Recursos Ltda. não pertence a nenhum grupo econömico. 

a. controladores diretos e indiretos 

b. controladas e coligadas 

c. participações da empresa em sociedades do grupo

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

e. sociedades sob controle comum

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compativel com as informações apresentadas no item 7.1. 

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

Comitê Executivo: Tem o caráter estrat�gico, deliberando e aprovando projetos, monitorando processos e performance. 

sA empresa deve informar apenas dados relativos a área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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SecurityADMINIS TRADORA DE RECURSOsComitë de Investimentos e Risco: Tem o objetivo de mornitorar a exposição aos diversos riscos e sugerir ações relativas às posições e operações nos diferentes mercados. Comite de Crédito: Tem como objetivo monitorar os fundos que investem em ativos privados, avaliando constantemente a qualidade dos mesmos. 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniQes e a forma como são registradas suas decisões. 

Dada a estrutura enxuta, discussões sobre os riscos dos portfólios acontecem com frequencia, e 
em particular nos momentos de maior agitação nos mercados. 
Os Comitës também poder�o ser convocados extraordinariamente, em caso de necessidade ou 
oportunidade. 

C. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais. 

A diretoria é composta por: (i) Diretor presidente que, atualmente, acumula a função de Diretor
responsavel pela administração de carteira de valores mobiliärios, (i) Diretor de Compliance e 
Risco, responsåvel pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, politicas procedimentos e 
Controles internos. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde
que compativel com as informações apresentadas no item 8.1. 

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 membrosde comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valoress mobiliários, indicar, em forma de tabela: 

8.4 8.5 8.6 8.7 
Nome Paulo Henrique Raphael Lima da 

Fonseca
37 

O Diretor de A Security não 

realiza
atividade de 
distribuição. 

Louredo Neves
54 

Compliance acumula
a função de Diretor 

Responsável pela 
Gestão de Risco

ldade
Profissão Administrador Administrador 
CPF ou número 831.087.777-34 056.362.427-27 
do passaporte 
Cargo ocupado Socio-Diretor Diretor de Compliance 

Presidente 
22/12/1997 

do Não hà 
Data da posse 29/12/2021 
Prazo Não ha 
mandato 
Outros cargos ou | Diretor responsável | Diretor 
funções 
exercidos 

Responsável 
pela administraçäo | pela Gestão de Risco
de na carteira de 

empresa valoresmobiliários 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer 

a. curriculo, contendo as seguintes informações: 
i. cursos concluldos; 

Adrninistração de Empresas pela Faculdade Candido Mendes, no Rio de Janeiro, com pós-graduação 
em Mercados Futuros e Derivativos e MBA em Finanças pelo IBMEC.

i. aprovaçáo em exame de certificação profissional (opcional); 

Gestor certificado pela CVM. 



Security ADMINISTRADORA DE RECURSos

ii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando 
Trabalhou na área de Open-market e de mercados futuros e derivativos do Banco Cambial S/A (1985/1993). Sócio diretor da Investidor Profissional DTVM S/A (1993/1994), responsável pela tesouraria. Sócio da Angra DTVM (1994/1998), responsável pela área de Renda Fixa e derivativos. Desde 1998, na Security Administradora de Recursos. 

nome da empresa;

cargo e funções inerentes ao cargo; 
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; datas de entrada e saida do cargo. 
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer
a. curriculo, contendo as seguintes informações: 
i. cursos concluidos; 

Graduado em Administração de Empresas pela Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro -PUC. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional); 
Ancord, CPA 20. 

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
Larga experiência de mais de treze anos com mercado financeiro e de capitais, passou por Bancoscomo Votorantim e Arab Banking na área de Middle Office, trabalhou por oito anos na corretora Positiva CCTVM onde foi responsåvel pela area de Relações Com Investidores e hoje atua como Diretor de Risco e Compliance da Security. 

nome da empre

cargo e funções inerentes ao cargo;
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; datas de entrada e saida do cargo. 
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoaindicada no item anterior, fornecer: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

Vide informações acima. 

O Dir. de Compliance acumula a função de Diretor responsavel pela gestão de risco.

a. curriculo, contendo as seguintes informações: 
i. cursos concluídos; 
i. aprovação em exame de certificação profissional;ii. principais experi�ncias profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
nome da empresa; 
cargo e funções inerentes ao cargo, 
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SecurityADMINISTRADORA DE RECURSOS atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saida do cargo.

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
A Security não realiza atividade de distribuição. 

a. curriculo, contendo as seguintes informações: 
i. cursos concluídos 
ii. aprovação em exame de certificação profissional; ii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

nome da empresa,
cargo e funções inerentes ao cargo;
atividade principal da empresa na qual tais experi�ncias ocorreram, datas de entrada e saída do cargo.

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 
a. quantidade de profissionais. 

2 colaboradores. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 
Gestão, análise de ativos, operacional, controle, dentre outras. 

C. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 
A Security Asset utiliza research próprio ("buy side") e de terceiros. 

A equipe de análise de ativos realiza o acompanhamento de mercado por meio de ferramentas técnicas e quantitativas. Diariamente analisamos e monitoramos diversos aspectos que influenciam os movimentos dos ativos negociados nos mercados financeiros. As projeções sinalizadas por nossomodelos e ferramentas técnicas que orientam momentos de entrada em saida nos mesmos.

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. 

01 (um) colaboradores. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes. 
O Compliance desempenha papel essencial na Security, implementando politicas criadas para ajudar no cumprimento de padrões éticos e regulatörios bem como atuando na supervisão e monitoramento de tais políticas. Para maiores informações, consulte o Manual de Compliance disponivel no website da Security. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 



SecurityADMINIS TRADORA DE RECURSOS O Compliance utiliza método proprietário para o desenvolvimento das atividades de supervisão e monitoramento do cumprimento das politicas internas e requerimentos regulatórios aplicàveis à Security. 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor.

O Compliance é independente e membro da Diretoria responsável pela administração da Security. 
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 
a. quantidade de profissionais. 

01 (um) colaborador. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes. 
A årea de risco faz acompanhamento e monitoramento diário do risco e performance dos investimentos, gerando relatörios com métricas de risco sempre que julgar necessârio. 

C. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

Para garantir o alto níivel de controle, são utilizadas planilhas otimizadas e processos automatizados para controle e batimento das posições, minimizando assim os erros operacionais. Todas as rotinase processos entre as åreas são definidos e documentados para garantir a continuidade do serviço.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor.

O responsável pela årea de risco acumula a função de Diretor de Compliance e Risco que é independente e membro da Diretoria responsåvel pela administração da Security. 
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: (Facultativo para o administrador registrado na categoria gestor de recursos) 

A Security não realiza atividade de distribuição. 
a. quantidade de profissionais. 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade. 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: 

A Security não realiza atividade de distribuição. 

a. quantidade de profissionais. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes. 
C. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas. 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviçosutilizados na distribuição. 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 
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Securitv ADMINIS TRADORA DE REGURSOs8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 
Não há outras informações que a Security considere relevantes a reportar. 

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. 

Na gestäo discricionària as principais formas de remuneração consistem na taxa de administraça0 
e na taxa de performance dos produtos de investimento. 

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 mesmoperiodo, dos clientes em decorrência de: (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

a. taxas com bases fixas 100% 

b. taxas de performance 
c. taxas de ingresso 
d. taxas de saida

e. outras taxas

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 
Não há outras informações que a Security considere relevantes a reportar até momento de conclusão deste formul�rio. 

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Descrever a politica de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços. (Facultativo para o administrador registrado na categoria gestor de recursos) 
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 regularidadee 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. (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 
A seleção de corretoras levará em consideração a corretagem oferecida, de forma a minimizar os custos de transação sem comprometer a qualidade do serviço. 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. (Facultativo para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário) 

A Security não se utiliza de soft dollar em suas contratações. No que diz respeito ao recebimento de presentes, cursos, viagens e etc., foi implementada em junho de 2016 uma Politica de Presentes e Entretenimento, que tem por objetivo evitar conflitos de interesse e manter uma relação de formajusta e equanime. 



Security ADMINIS TRADORA DE RECURSOS 
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de 
desastres adotados. 

A Security Administradora de Recursos conta com estrutura de backup do tipo "Cloud Computing" 
Com acesso remoto. No caso de qualquer impossibilidade de acesso ao escritório, todas as 

atividades poderão ser continuadas de quaisquer outros lugares com acesso à internet. 

10.5. Descrever as politicas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das 
carteiras de valores mobiliários. (Facultativo para o administrador registrado na categoria gestor
de recursos) 

A Security possui controle de gerenciamento de risco mediante utilização de planilhas de controle 

interno em formado Excel e relatórios gerenciais em formato Word.
A área de Riscos é responsável por fazer o monitoramento do Risco de Liquidez e gerar relatórios 
informativos para sobre a situação de liquidez do(s) fundo(s). 

10.6. Descrever as politicas, as práticase os controles internos para o cumprimento das normas
especificas 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

A Security não realiza atividade de distribuição. 
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.securityasset.com.br 

11. Contingências 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando0 

Não temos conhecimento a respeito de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que a 
Security considere relevantes a reportar. 

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no 
polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: 

Não temos conhecimento a respeito de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que a Security considere relevantes a reportar. 

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores. 

Inexistem outras contingências relevantes. 

5A empresa deve informar apenas dados relativos a área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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Security ADMINIS TRADORA DE RECURSOS11.4. 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 
Näo hå condenações judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Security tenha figurado em polo passivo.

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado,prolatadas nos ultimos 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 

Não há condenações judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor tenha figurado em polo passivo.

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

a. que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSE 
Previdência Complementar PREVIC

Ou pela Superintendência Nacional de 

b. que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública Ou a propriedade pública, o sistemafinanceiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acessoa cargospublicos, por decisão t ansitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação. 
C. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judiciale administrativa. 

d. que náo estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

e. que não estou incluido em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado. 

f. que não tenhocontra mim titulos levados a protesto. 

Paulo Henrique Louredo Neves
Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários. 
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