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DECLARAÇÃO   

POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

 

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.174.602/0001-02, gestora profissional de recursos de terceiros devidamente habilitada 

pela Comissão de Valores Mobiliários, serve-se da presente para declarar que não realiza 

negociações em lote ou de forma discricionária, pelo que não se aplica à sua estrutura 

operacional a Política de Rateio e Divisão de Ordens de que trata o inciso VII do art. 14 da 

Instrução CVM nº 558/15.  A gestora executa eletronicamente suas ordens e define ex-ante a 

alocação em sub-estratégias.   Todas as ordens são sempre executadas e definidas ex-ante para 

um mesmo fundo.   

 

 

 

    São Paulo, 11 de agosto de 2022 

 

 

 

 

                 ______________________________________ 

                  Marcello Paixão 
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11 ago 2022, 17:26:29 Operador com email cadastro@azquest.com.br na Conta 64d7a613-6b35-4f24-891d-
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11 ago 2022, 18:06:03 Marcello Paixao assinou. Pontos de autenticação: email m.paixao@bayescm.com (via token). CPF
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