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ANExo E DA nesoluçÃo No 19 DA coMrssÃo oe vALoREs MoerLrÁnros - cvM,
DE 25 DE FEVEREIRO DE2O2T

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022)

CONSULTOR DE VALORES MOBILIARIOS - PESSOA JU RIDICA

1 Identif caçã o das pessoa s respo nsave ts pelo conteúd o do fo rm u tá r Io

Sr. Rogerio Luiz Zanin, brasileiro, economista, casado, portador do documento de identidade RG no

25.909,954 emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 252.211.778-54, residente e domiciliado na

Avenida Jurucê, 664, Apartamento 121 A, Indianópolis, CEP 04080-072, na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, Brasil, o qual é diretor estatutário responsável pelas atividades de consultoria de valores

mobiliários.

1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do

diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas

estabelecidas por esta Resolução, atestando que:

a reviram o formulário de referência

Favor consultar as declarações em anexo Gnexos Lt(il e l,l@.

b o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e comp leto da estrutura,

dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Favor consultar as declarações apensadas (Anexos 1'1(i) e 1.1@.

2. Histórico da empresa
2.L. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Lombard Odier (Brasit) Consultoria de Valores Mobiliários Ltda' ("LO Brasil"), sociedade

empresária de responsabitidade timitada brasileira, com sede na Avenida Nove de Julho, no 3624, 60

andar, Jardim Paulista, CEP 01406-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("eNEl/^4E') sob no 37.456.586/0001-03, foi constituída em 18 de

junho de 2020. O Instrumento Particular de Contrato Social da LO Brasil, datado de B de iunho de 2020

("Contrato Social'), foi arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE no

35.236.084.327, em sessão de 18 de junho de 2020.

A LO Brasit está devidamente autorizada como Consultor de Valores Mobiliários na Comissão de Valores

Mobiliários ("CV_M") nos termos da Resolução CVM no 79, de 25 de fevereiro de 2021 ("Reso!-uçã.o-ÇV-A-De

79"), de acordo com o Ato Declaratórìo CVM no 78'378 emitido pela CVM em 28 de dezembro de 2020 e
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pubticado no Diário Oficial da LJnião em 29 de dezembro de 2020, bem como está autorizada a atuar como

escritório de representação do Banco Lombard Odier & Co Ltd, conforme despacho do Sr. Diretor de

Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, de 17 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da

União em 79 de maio de 2027, nos termos da Resolução No. 2.592, emitida pelo Conselho Monetário

Nacional em 25 de fevereiro de 1999 ("Resolucão no 2.592"), e da Circular no 2'943, emitida pelo Banco

Central do Brasil ("EAÇEN") em 20 de outubro de 1999 ("Ç!Içul-A-f-ne-2.94-3").

O objeto social da LO Brasil compreende duas frentes de negócios separadas: (1) a empresa de consultorìa

de valores mobitiários, de acordo com a Resolução CVM no 79, e (2) o escritório de representação do

Banco Lombard Odier & Co Ltd, de acordo com a Resolução no 2.592 e a Circular 2.943'

A LO Brasil é parte do Grupo Lombard Odier, um dos mais antigos grupos bancários privados em Genebra

(Suíça). O Grupo desenvolveu uma ampla gama de atividades especializadas com o obietivo de prestar os

melhores serviços possíveis à sua base de clientes diversa e variada. Essas áreas de especialização

incluem não somente private banking mas também gestão de ativos, custódia e processamento de

operações (infraestrutura tecnológica e serviços operacionais).

1796: Fundação de Hy Hentsch & Cie por Henri Hentsch

1831: A empresa começa a operar sob a denominação Lombard Odier

IB41: Alexandre Lombard faz sua primeira recomendação de investimento responsável contra empresas

que utilizam trabalho escravo

1857: Co-fundadores da Bolsa de Valores de Genebra

1907: Co-fundadores do Banco Nacional Suíço (Swiss National Bank)

1926: Estabelecimento de um plano de pensão a empregados

1950: Pioneiros na criação e distribuição de fundos mútuos na Europa

1951: Lombard Odiertorna-se o primeiro banco privado a se estabelecerfora da Suíça

1979: Primeiro banco europeu a ter assento na Bolsa de Valores de Nova York

1993: Participantes na criação da Bolsa Eletrônica Suíça (Swiss Electronic Exchange)

1997: Início da oferta de investimento responsável e critérios ESG

2002: Fusão entre Lombard Odier & Cie e Darier Hentsch & Cie

2009: Patrick Odier, Sócio Gerente Sênior do Grupo Lombard Odier, inicia mandato de sete anos como

Presidente da Swiss Bankers Association

2014: A controladora do grupo Lombard Odier torna-se partnership corporativa



,,Xpu

t0ilrlBfiR[ 0iltn
LO}IBÀRD ODIËR DÀRIIR HENTSCH

2019: Lombard Odier torna-se o primeiro gestor de riquezas global a ser

B Corp

credenciado com a certificação

2020: A LO Brasit é constituída como Sociedade Limitada Brasileira para expandir a presença do Grupo

Lombard Odier ao Brasil, obtendo uma autorização do regulador local para a prestação de serviços de

consultoria de valores mobiliários

2021: A LO Brasil obtém uma autorização do regulador local para atuar no Brasil como escritórío de

representação do Banco Lombard Odier & Co Ltd

Em lo de janeiro de 2023, o Grupo Lombard Odier passa a ser administrado por seus sócios gerentes:

Sr. Hubert Keller, Sr. Frédéric Rochat, Sr. Denis Pittet, Sra. Annika Falkengren, Sr. Alexandre Zeller e Sr.

Jean-Pascal Porcherot, os quais determinam tanto a estrutura quanto os objetivos estratégicos a serem

implementados no nívet da empresa. As atividades têm o suporte de equipes de pesquisa, análise

financeira e engenharia de produtos bem como de uma sólida infraestrutura operacional interdisciplinar
composta por várias unidades de suporte, dentre elas: Finanças, Risco, Compliance e Jurídico, como as

unidades-chave de suporte centralizado.

Os sócios gerentes da Lombard Odier são os beneficiários finais do Grupo Lombard Odier (vide Seção 7.7.,

alínea "a", abaixo), lívrando-os da pressão de acionistas públicos externos que procuram resultados de

curto prazo. Eles estão envolvidos tanto em estratégia e gestão quanto em atendimento de clientes.

soctos omrturts
Da esquerda para a direita: Alexandre Zeller' Denis Pittet'Annika Falkengren' Frédéric Rochat
. Hubert Keller . Jean-Pascal Porcherot

O Grupo Lombard Odier tem um total de ativos de clientes no valor de 300 bilhões de francos suíços em

31 de dezembro de 2022, possui mais de 25 escritórios e emprega 2.720 pessoas.
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Com um índice de Capital Comum do Nível 1 (Common CapìtalTier 1), do Acordo de Basiléia III, de 30o/o

em 31 de dezembro de 2022, Lombard Odier é um dos grupos bancários mais bem capitalizados do mundo'

O índice de cobertura de tiquidez é 202o/o. O batanço total corresponde a 18.2 bilhões de francos suíços e

a receita operacional consolidada corresponde a 1.4 bilhão de francos suíços em 31 de dezembro de 2022'

Expertise em outras jurisdições do Grupo Lombard Odier:

Foram outorgadas ao Grupo Lombard Odier licenças nas Bahamas, Singapura, Lttxemburgo (com filiais no

Reino \Jnido, França, Bétgica, Espanha, Itália), e escritórios de representação do Banco Lombard Odier &

Co Ltd em Dubai, lohanesburgo e Tel-Aviv.

Ademais, o Grupo Lombard Odier também está presente para atìvidades de private banking por meio de

afiliadas nas Bermudas, Hong Kong, Japão, Abu Dhabi e Panama,

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 sociedade brasileira denominada Lombard Odier (Brasit) Consultoria de Valores Mobiliários Ltda.,
acima quatificada, foi constituída em 18 de junho de 2020. O Instrumento Particular de Contrato Social da

LO Brasil, datado de B de junho de 2020, foi arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo

(IUCESP) sob o NIRE no 35236084321 em 18 de iunho de 2020'

Em 24 de Agosto de 2020, a LO Brasil assinou a Primeira Alteração ao seu Contrato Social a fim de

formalizar (i) a integralização de parte do capital social da Sociedade (ou seia, R$ 777.000,00); (ii) a

atribuição de responsabilidades a certos administradores, com o objetivo de proceder ao pedido de

autorização para a condução de atividades de consultoria de valores mobiliários iunto à CVM; (iii) a

nomeação da Sra. Elizabeth Castilta Ati Guillén, peruana, divorciada, poftadora da carteira de

identidade RNE no V09355l-G emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/ME sob no 157.441.978-18,
residente e domiciliada na Alameda dos Jurupis, no 800, apto. B5-A, Moema, CEP 04088-002, na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, para o cargo de Diretora de Compliance e de Prevenção à

Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa

("PLDFTP');, a qualfoi arquivada na Junta Comercialdo Estado de São Paulo (IUCESP) sob no 312.649/20-
4, em sessão de 27 de agosto de 2020.

Em 73 de setembro de 2020, a LO Brasit assinou a Segunda Alteração ao seu Contrato Social a fim de

formalizar (i) a mudança do endereço da sede da LO Brasil da Rua Joaquim Floriano, no. 243, conjunto

72, Itaim Bibi, CEP 04534-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil para o novo endereço

da sede social na Avenida Nove de Julho, no 3624, 60 andar, Jardim Paulista, CEP 01406-000, na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil; (ii) a integralização da parcela remanescente do capital social

da LO Brasil, no valor de R$1.423.000,00; e (iii) alteração do Artigo 13 (renumerado como Artigo 14),

Parágrafo Segundo, item (iii), do Contrato Social, de forma a ampliar as atribuições dos Diretores. Referido

aditamento foi registrado na Junta Comercial de São Paulo (IUCESP) sob o no 335.985/20-8, em sessão

de 23 de setembro de 2020.
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Em 5 de novembro de 2020, a LO Brasil assinou a Terceira Alteração ao seu Contrato Social, a fim de

formalizar (i) a adoção da denominação comercial "Lombard Odier (Brasil) Ltda," e (ii) o aumento do

capital social da LO Brasil no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), que foi registrado na

Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob o no 443.596/20-7, na sessão de 11 de novembro de 2020'

Em 13 de janeiro de 2027, a LO Brasil assinou a Quarta Alteração ao seu Contrato Social, a fim de

formalizar (i) a retificação de um erro de digitação no endereço de sua sede para indicar a numeração

correta onde se encontra a entrada do edifício comercial, que é o "no 3624" da Avenida Nove de Julho, e

não o "no. 3634", (ii) alterações no Artigo 77 (renumerado como Artigo 12), Parágrafo Quartot e no Artigo

13 (renumerado como Artigo 14), Parágrafo Primeiro, do Contrato Social, para implementar mudanças

nos poderes de representação da LO Brasil, permitindo a nomeação de procuradores para representar a

sociedade em conjunto com um diretor perante terceiros, e (iii) a integralização de parte do capital social

da sociedade (isto é, R$2.000.000,00), a qual foi registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o no

44.009/21-5, em sessão de 28 de janeiro de 2021'

Em 14 de janeiro de 2021, a LO Brasit decidiu, por meio da Resotução Escrita do Único Sócio, nos termos

do Artigo 74 (renumerado como Artigo 15) do seu Contrato Social, eleger o Sr. Riccardo Salati,
qualificado abaixo, como Diretor da sociedade responsável pela frente de negócios do escritório de

representação, a qual foi registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o no 44.008/27-7, em sessão de

28 de janeiro de 2021.

Em 20 de jutho de 2027, por meio da Resotução Escrita do Único Sócio, a LO Brasit destituiu o Sr' Rogerio
de Arruda Camargo Pedrozo, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG

no 08,606.998-6 emitido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o no 071.294.787-64, residente e domiciliado

na Alameda Casa Branca no 774, 40 andar, Jardins, CEP 01408-000, na Cidade de São Paulo, Estado de

São paulo, Brasil, do cargo de Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e
pelo dever de verificação da adequação de produtos, serviços e transações ao perfil do cliente (deveres

de suitability) da LO Brasil, e, a fim de assumir a posição vaga, elegeu a Sra' Mariella Assumpção
Gontijo, brasileira, casada, portadora do documento de identidade RG no M-4.081'093 emitido pela

SS1/MG, inscrita no CPF/ME sob o no 904.991.236-20, residente e domiciliado na Avenida Doutora Ruth

Cardoso, 4797 - Edifrcìo Brasiliana, 90 andar, Atto de Pinheiros, CEP 05477-000, na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, Brasil, como Diretora responsávet pela atividade de consultoria de valores mobiliários

e pelas funções de suitability, de acordo com o Artigo 4, inciso II, da Resolução CVM no 19, e Artigo B,

inciso III, da Resolução CVM no 30, de 11 de maio de 2021 ("Resolucão CVM no 30"), respectivamente, a

qual foi registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o no 317.643/27-6, em sessão de 22 de julho de

2021.

Em 1 de outubro de 2021, por meÌo de Resolução Escrita do Único Sócio, a LO Brasil destituiu o Sr, Marc
Lopez, de nacÌonalidade suíça, casado, banqueiro, portador da carteíra de identidade suíça J1o

IDCHEE3344g60 emitida pelas autoridades públicas da cidade de Genebra, Suíça, domicÌliado em Chemin

Vert 79, 1253 Vandoeuvresl Genebra, Suíça, do cargo de PresÌdente do Conselho de Administração e

elegeu o Sr. Victor Stephen Kamp, abaÌxo quatificado, como Presidente do Conselho de Administração,

o qual foi registrado na Junta Comercial de São Paulo sob o no 470,437/27-2, na sessão de 7 de outubro

de 2021.

Em 18 de outubro de 2021, a LO Brasil assinou o Quinto Aditamento ao seu Contrato Social, a fim de

formalizar o aumento do capitat social da LO Brasil no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões

de reais), passando de R$ 14,200.000,00 (quatorze milhões e duzentos mil reais) para R$ 49.200'000,00
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(quarenta e nove milhões e duzentos mil reais), o qual foi registrado na Junta Comercial de São Paulo sob

o no 487.674/21-2, na sessão de 03 de novembro de 2021

Em 02 de dezembro de 2021, a LO Brasit assinou o Sexto Aditamento ao seu Contrato Social, a fim de

formalizar (i) alteração no Artigo 70, do Contrato SocÌal, a fim de incluir uma disposÌção autorizando que

as deliberações do Conselho de Administração também possam ser tomadas mediante consentimento por

escrito (carta, fax ou e-mail), e com a consequente renumeração dos artigos seguintes, e (ìi) alteração

dos ArtÌgos 3o, inciso (i), e do Parágrafo Primeiro do Artigo 72 como resultado da (a) revogação da

Instrução CVM no 592, de 17 de novembro de 2017, que foi substituída pela Resolução CVM no 19, de 25

de fevereiro de 2027, (b) a revogação da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, que foi

substituída pela Resolução CVM no 30, de 11 de maio de 2021, e (c) a revogação da Instrução CVM no

617, de 05 de dezembro de 2019, que foi substituída pela Resolução CVM no 50, promulgada em 31 de

agosto de 2021 ("Resolução CVM no 50"), a qual foi registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o no

567.096/27-0, na sessão de 07 de dezembro de 2021.

Em 28 de fevereiro de 2022, por meio de Resolução Escrita do Único Sócio, a LO Brasit destituiu o Sr'
Matteo Dignola, suíço, divorciado, banqueiro, portador da Carteira de ldentidade suíça

no IDCHEE10g10664 expedida pelas autoridades púbticas da Cidade de Lausanne, Suíça, domicilìado em

Chemin des Côtes 16a, 1297 FoLtnex, Vaud, Suíça, do cargo de Diretor da Sociedade e elegeu o Sr. Marc
René Braendlin, abaixo quatificado, como Diretor da Sociedade, que foi registrado na Junta Comercial

de São Paulo sob o no 129.914/22-8, na sessão de 04 de abril de 2022.

Em 12 de dezembro de 2022, a LO Brasil assinou a Sétima Alteração de seu Contrato Social, a fim de

formalizar (i) a integralização de parte do capitat social da Sociedade (ou seja, R$ 35.000.000,00) e (ii) o
aumento do capital social da LO Brasil no montante de R$ 25.800.000,00 (vinte e cìnco milhões e

oitocentos mil reais), passando de R$ 49.200.000,00 (quarenta e nove milhões e duzentos mil reais) para

Rg 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), que foi registrado na Junta Comercial de São Paulo

sob o no 699.511/22-7, na sessão de 26 de dezembro de 2022. Em decorrência disso, o capital social da

Sociedade, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda nacional moeda corrente, em 37

de dezembro de 2022, corresponde a R$ 75.000,000,00 (setenta e cinco milhões de reais), divididos em

75.000.000 (setenta e cinco milhões) de cotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, todas de

titutaridade LO Holding SA, dentre as quais (i) 49.200.000 (quarenta e nove milhões e duzentas mil) cotas

foram integralizadas em moeda corrente nacional, e (ii) 25.800.000 (vinte e cinco milhões e oitocentas

mit) cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional até 31 de dezembro de 2023.

Em lo de fevereiro de 2023, por meio de Resotução Escrita do Único Sócio, a LO Brasil destituiu a Sra'

Elizabeth Castilla Ati Guiltén, acima qualificada, do cargo de Diretora responsável pelas funções de

Compliance e PLDFTP da LO Brasil, et para preencher o cargo vago, elegeu o Sr. Ricardo Masao Araki,
brasileiro, economista, casado, portador da Céduta de ldentidade RG no 22.109.446-5 expedida pela

SS7/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 173.896.938-00, residente e domiciliado na Rua Afonso Celso, 833

apartamento 73-8, Vila Mariana, CEP 04119-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,

como Diretor responsávet (i) peta implementação e cumprimento das normas, procedimentos e controles

internos e das normas estabelecidas, em atendimento ao Artigo 4o, inciso III, da Resolução CVM no 79, e
(ii) peto cumprimento das obrigações relacionadas à PLDFTP estabelecidas na Resolução CVM no 50 e pela

implementação e manutenção da Política PLDFTP da Sociedade, em atendimento ao Artigo Bo da Resolução

CVM no 50, a qual foi registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o no 52.242/23-7, na sessão de

fevereiro B, 2023.
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Em 28 de fevereiro de 2023, por meio de Resolução Escrita do Sócio, a LO Brasil destituiu a Sra

Mariella Assumpção Gontijo, acima quatificada, do cargo de Diretora responsável pelas atividades de

consultoria de valores mobiliários e pelas funções de suitability da LO Brasil, el para assumir o cargo vago'

elegeu o Sr. Rogério Luiz Zanin, acima quatificado, como Diretor responsável pelas atividades de

consultoria de valores mobiliários e pelas funções de suitability da LO Brasil, nos termos do Artigo 4o'

inciso II, da Resolução CVM no 79, e Artigo Bo, inciso III, da Resolução CVM no 30, respectivamente, o

qual foi registrado na Junta Comercial de São Paulo sob o no 66.691/23-0, na sessão de 6 de março de

2023.

b. escopo das atividades:

A LO Brasit atua como empresa de consultoria de valores mobiliários, que engloba a prestação de serviços

de orientaçãot recomendação e aconselhamento sobre investimentos no mercado de valores mobiliários,

de acordo com a Resolução CVM no 79 ("Serviços de Consultoria"), para a qual foi devidamente autorízada

nos termos do Ato Declaratório CVM no 18.318 emitido peta CVM em 28 de dezembro de 2020 e publicado

no Diário Oficiat da l.lnião em 29 de dezembro de 2020 (vide Seção 6 abaixo).

Atém dos seus Serviços de Consultoria, a LO Brasil também atua como escritório de representação no

Brasil do Banco Lombard Odier & Co Ltd, nos termos da Resolução no 2.592 e da Circular no 2.943 (o

"Escritório de Representação"), para o qual foi devidamente autorizado conforme despacho do Sr' Diretor

de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, de 17 de maio de 2027, publicada no Diário oficial

da tJnião de 19 de maio de 2021. O Escritório de Representação é totalmente segregado dos Serviços de

Consultoria e as atividades estão sob a responsabilidade de Diretor estatutário diverso (conforme explicado

na Seção 6.2, alínea "a).

c. recursos humanos e computacionais

Recursos humanos:

Em 31 de dezembro de 2022, a LO Brasit contava com os seguintes funcionários

o 7 (um) Diretor Estatutário, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários, de acordo

com a Resolução CVM no 79, responsável exclusivamente pela administração da frente de negócios da

Consultoria de Valores Mobiliários, o qual também é responsável pela verificação da adequação de

produtos, serviços e transações ao perfil do cliente, de acordo com a Resolução CVM no 30 ("Diretor da

Consu ltoria de Va lores Mobi liários") ;

o 7 (um) Diretor Estatutário responsávet pela implementação e cumprimento das regras,

procedimentos e controles internos e das normas estabelecidos pela Resolução CVM no 79, e pelo

cumprimento das obrigações relativas à PLDFTP, de acordo com a Resolução CVM no 50 ("Diretor de

Compliance e PLDFTP");

1 (um) Diretor Estatutário responsável exclusivamente pela adminístração da frente de negócios

do Escritório de Representação ("Diretor do Escritó ");

1 (um) Diretor de Operações;

a
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a 2 (dois) Consultores de Valores Mobiliários; e

o 7 (um) assistente administrativo.

Recu rsos co m puta ci o na is:

Em 31 de dezembro de 2022, LO Brasil contava com os seguintes recursos computacionais:

TI - Inventário de Hardware:

Equipamento Marca Modelo Ouantidade

Rack Genuine 2 x 42U x W800mm x D1000mm Preto com

4 x 12 Régua de Energia de Saída Rack Vertical -M 125V 15Amp 2

2 x Horizontal D-Ring Gerenciamento de Cabos 19" 1U

Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) Genuine APC No Breaks 2

Switch Giga POE Cisco Cisco SW-C2960X-48FPS-L 2

Ponto de Acesso Aruba Aruba IAP305-RW 3

Roteador TELEPHONY ISR4321 Cisco Cisco ISR 4321 UC Bundle, PVDM4-64, UC Licença ISR4321-V/K9

1x PVDM4-64U256 1

20x channels SIP CUBE-T-STD

Servidores Cisco Cisco UCSC C240 2

Impressora canon canon Image Runner Advance c356E 1

Impressora Canon Canon C5540 com Finalizador de folhetos 1

Telefones / Fone de Ouvido & Câmera Cisco Cisco 8845 L4
8845

Videoconferência Cisco Room Kit Standard 1

Videoconferência Cisco Room Kit mini 1

Telas HP HPCM V24b 23,6" 1920 x 1080 20

Desktop - Salas de reuniões HP HP EliteDesk 800G5 DM i39100T 76GB/256PC 3

Desktops HP HP EliteDesk 800G5 SFF i7970O I6GB/256PC 11

Laptops HP HP E8x3601030G4 i5-8365U 13 16GB/256 PC s

Tela Samsung Samsung QM65R 4

Controle de Acesso Hall de Elevadores ZKleco SpeedFace-VsL [TD] 3

Fechadura Eletroimã E-360o I2OKgf FE2O72O 7

Controle de Acesso Recepção: ZKTeco QR500-B ERP Code: X02101088 4
Leitor de QR Code
Controle de Acesso Recepção: ID Control ID Flex Pro RFID 4
Leitor biométrico
Servidor PowerEdge Dell R240 1

software GlobalGip Globalcip 1

sistema de câmeras CFTV: L series indoor dome câmera samsung wisenet LND 6010R 4

Software: XProtect Enterprise (Milestone) Milestone 1

Sistema de Alarme: Intelbras AMT2018 1
Centrâl
Sensores de presença Intelbras IVP 3011 Ceiling 15

Sensores de perÍmetro Intelbras XAS 4010 Smart 1

Sirene Intelbras SIR 1000 1
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TI- Inventário de Software:
Apllcatrvo/ Sonwãrê fôpico/Câmpo Desc.lção/Íunclonalldade FoÍnecdoÍ/ Mârca Utlllzação Área de Escrllórlo

compliancê clê
Represênb'

ção
os sotor€s MobllláÍlos

Allegro / Ulysse Recursôs HunãnosAprovaçãode Vrâgens e âvâliaçtus de empregados Propriedadeexclusivê I
Lonìbard Odier

X

x

X
x

X

X
X
X

X
X
X

Cisco Jabbêr Conìu'ìrcação Soluçtu F€ nìesqirB. chanìâdas dê vÕz e vid6ErterDÕ / Ciscô
lìstârìtàìrcs

ExteÍ'lat Access (LORA) Mobitidade VJebpôrtal para soÍuções de acess remoto Citrix Externo / CrlÍix
Mobitity Escritórao Acess a E-maiÍ e Calendtuio a partir cle disFsrtvosPropnedadeexclusÌva/

Móveis Lombârd odier
lvatson Fluxodetrabêlho PortalpãÍaacessôagestàodeÍlúxocletÍaballìo PÍoprìedadeexclusiva/

Lombard Odier
Ur'iki Documentação Poílal para docunrerìtação(le processos ExteÍrìo / !ryrKi
Vr'inzip Escritório FeÍramenta de compscÈçáode arquivos Fxterno / VVinZip
Workday lom bar dodi er Recursos H u marrcs Soluçáo d e ge$tão cle recLr rsos h uìììa,ìos Externo / Vvorkday

M icrosoft Serve I Servidor OS Sis tenìa Ope racio nal de Se rvid oÍ Externo / tr4 icrosofr
MicrôsoítOÍfice OíÍìcesuite FêrranìentasdoOíÍìce(Excel.UJord,Outlook etc.-.) ExteÍrìo/N4icíosofr
SAp R3 ând Bt Contabitidde Soluçtu dê íluxo de tEbalho de conbbili(lade e @nhs aExterÌìo I SAP

pãgar
FactsÈr Dados íinanceiros Sistenra de dados e aÌìãlise íiÌranceiíôs Externo / Factset
OocuPrintLODH Formuláriosleqais Soluçtu deen!,olvda Fb LonìbaÍd GIeÍ paraPropÍiedacleexclusrval

fornecinìeÍìtodeforrìúláriôsdinânìicosecontratôs legais Lônìbard Odier
CRM GeÌenciamêntode Mtrulo c2 pâm Gesttu de Relaçtu com Clientes. lnclui,Propriêdadeexclusival

Ctientes entre o!tr@s. ontatos de clentes, egistrc de tareÍ6 eLonìbard OdÌer
infórnìèçóes de clìentes, risco e KYC.

EtectonícÂrchÌving/Logicat Arquivo SoÍuçtu de D@unEntôs Élet6nicos para o storExterno1LogicalAc@ss
Access barìcárìo
c2pío Ptalêíorma SolLlçtu de plataíorma banéria completa e de gesttu dePÍoprìedâdeexclusiva/

BaÌìcáÍia pahnìónio deÉnvolvba pelo LomMKl Odier ffidulôsLombard Odier
difêÍenEs disMive's Fã @nsultoÍia. gesttu de
cadeira. CRI/ e gestão.lê procêss.

e-ServÌces/(4yLO ServrçosBancáriossoluçãodeacessodecl,enleson-linedoLonìbardOdìeÍ Prop.iêdadeexclusival
On-lirìe LombaÍd Odier

Boêídvantage Gerenciaìììentocle Softu,aÍe para vábrlizar a @labração estrategìca eExterno/ Boar<jvanl4e
Conscllìo eticiente Para con*lhos, comitês è equrpes de lideranF

DocFlow Ftuxode trabatlìo Feran€nta cle fluxo <Je traballìo para rcompanhamerìtoPropriêdadeexclusrva/
de verificações intenìõ de documenbção Lombard OdreÍ

Brooktyn GestáodeRisco Fenarent;ì (ie Painel de lÍìd'cdor Ri*o ClìâvePrôpriecladeexclqsivai
desenvoludâ Flo Lonìhd Odìeí FÉ pssiblihrLonìbard Odrer
monitoramento dià.io de rtsco.

FinancialCÍinìeRìsk RiscodeFíaude& SoluçãpaFp€verìçãoderisoctefaHieelav4enìdeÊxteÍrìo/Frserv
Managernent Comtrate à clinheiro

Lâvageff de
Drnlìeir o

pythagoÍas Corììptiance So'uçãó para pEvenção da lav4em de dinhèiF e deExteÍno/Pytlìagorãs

RêdBox Gerèncrarììenlode ReprodutordeGravaçàôdeVôz Exteilìo1RêdBox
Clìentes

Svr'issNc GestãodeAcesEo GeslãodesmartcãÍd ËxterÌìo/Nc
!.Vortd-Check Crinìes Firìanceiros Barì@ cìe d.ìdos para ajtrdar na pÍevençtu e triãgetn deÉxtêrno I Reíinitìv

X
X x

x

X

X

X

X X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Inventário de Licencas de Software:
Marca Produto

VÍr4-1 00 Perpetual Bundle2

uiith 1YR Subs & Plemium Support:

Palo Alto Networks Perpetual Bundle (BND2)

para Vlt/-Series que íncluÌ VM- 1 00,

Threat Preventon, DNS Security,

Íilho PANDB URL, assinaturas de Global Protect

e \ /ildFire, e Premium Support.

Windows Server 20'19 Datacenter

System Center Datacenter

Exchange

UNIFLOW

ìSR4321BR-V/K9 Cisco ISR 4321 Bundle, comLicençaUC

CUBE-ï-STD CUBE - 1 Standard Trunk Session Licença 20

SlSR4300UK9-1ô6 Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal.EOS: B/1/2019

SL-4320-UC-Kg Unified Communication Licença para Cisco ISR 4320 Series

SL-4320-lPB-Kg lP Licença BásÍca para Cisco ISR 4320 Series '1

Licenças TELECOM

SL-4330-5EC"K9 Licenp de Segurança para Cisco ISR 4330 Series

S1"4330-lPB-Kg lP Licença Básica para Cisco ISR 4330 Series

FileServer encryptor

Será deÍinido com o Fornecedor.

Microsoft3ô5 E3 licença

Enterprise Licença para Todos os Produtos da Estação de Trabalho Microsofl

0uantidade

PaloAlto 1

Mìcrosoft

Microsoft

Microsoft

Canon

Cisco

Cisco

Cisco

Cisco

Cisco

2x2x8 cores

2x2x8 cores

2x4CPU 20Gb RAM

2x2CPU 8GB RAM

1

1

1

1

1

Cisco I

Cisco

VormetrÌc

IDS - lnternet DetectÌon

2

MicrosoÍt
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a

a

d. regras, procedimentos e controles internos:

As diretrizes e os requisitos locais do Grupo Lombard Odier estão refletidos nos procedimentos e diretrizes

específicos apticáveis à LO Brasil. As políticas e procedimentos internos que se seguem foram

implementados por meio de documentos escritos:

Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos
Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados
Política de Gestão de Conflitos de Interesses
Política de Investimento Pessoal

Política de Suitability e Adequação
Potítica sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades

Potítica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de

Armas de Destruição em Massa (PLDFTP)

Política de Sanções Financeiras e Embargos
Política de Gestão de Fraude
Política de Prevenção de Fraude
Política de Reclamação de Clientes
Política de Denúncia
Política de Gestão de Continuidade de Negócios
Potítica de Gestão de Riscos de Tecnologia, Cibersegurança e Segurança da Informação
Política de Comunicação com a Mídia;
Política de Proteção contra Assédio e Bullying
Diretiva Interna de Proteção de Dados
Política FATCA / QI (Lei de Conformidade Fiscal de Conta Estrangeira / Intermediário Qualificado)
Po líti ca d e Ativ id a des Tra n sfro ntei ri ça s

Política de Contas Multi-Entidades
Política de serviços financeiros para clientes com links nos EUA

Política de Apresentadores de Negócios
Política de Gestão de Ativos Externos
Política de Posturas Comerciais
Política Antissuborno e Corrupção
Política de Envio de E-mails para Clientes Privado
Política de trabalho remoto
Política de Reembolso de Despesas
Potítica de Comunicação e Troca de Informações com Autoridades de Supervisão

de Gestão de Terceiros
de viagens de negócios
de Aprendizagem e Desenvolvímento
de Material de Marketing e Publicações Financeiras
de uso da Internet e mídia social
de Voluntariado dos Funcionários
de Atividades de Auditoria Interna
de Iniciativas de Novos Negócios
de Restrições de Investimento em Sustentabilidade
de Relato e Escalação de Incidentes Operacionais
de Risco Operacional
Logística em Escritórios Externos

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
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Política de organização do Código Regulatório Interno
Política de Cartões de Visita
uso do site corporativo e política de contas de mídia social

Política de Regras de Conduta do Mercado

Favor observar que a Potítica sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de

Atividades assegura a adequada segregação das atividades a serem conduzidas pela LO Brasil (ou seia,

Serviços de Consultoria e Escritório de Representação), detalhando as regras e procedimentos adotados

com relação à segregação de atividades e confidencialidade. De igual forma, há permanentemente um

Diretor estatutário responsável somente pelos Serviços de Consultoria e outro responsável somente pelos

serviços do Escritório de Representação. Esses administradores podem acumular outras atividades desde

que autorizados pela regulamentação apticávet; contudo, eles não possuem autorização, em nenhum caso,

para atuar em qualquer matéria relacionada à área segregada'

3. Recursos Humanos
3.1. Descrever os recu rsos h u ma nOS da em preSA fornece ndo as seg u ntes n formações

a número de sócios: I (uma) pessoa iurídica (LO Holding SA)

b número de empregados: Em 31 de dezembro de 2022, a LO Brasil possuía 7 (sete) empregados,

conforme previsto no item 2 "c" acima

c número de terceirizados: 0 (Zero)

d lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consu Itor de valores mobiliários e

atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa em 31 de março de2O23:

a Sr. Rogério Luiz Zanin - CPF/MF no 252.271.778-54, credenciado como Consultor de Valores

Mobiliários perante a CVM em 23 de fevereiro de 2023;

a Sra. Juliana Lage da Sitva Musolino - CPF/MF no 176.006.878-07, credenciada como Consultora

de Valores Mobiliários perante a CVM em 23 de fevereiro de 2023;

Sr. Rogério de Arruda Camargo Pedrozo - CPF/MF no 071.294.787-64, credenciado como

Consultor de Valores Mobitiários perante a CVM por meio do Ato Declaratório no 78.122, de 02 de

outubro de 2020 e

a Sra. Camita Puttini Jercem - CPF/ME no 324.982.778-97, credenciada como Consultora de

Valores Mobitiários perante a CVM por meio do Ato Declaratório no 79.806, de 73 de maio de 2022.
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4. Auditores
4.1,. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver
a. nome empresarial

P ri cew ate rh o u seCo o pe rs (" PwC")

b. data de contratação dos serviços:

2020

c, descrição dos serviços contratados:

A LO Brasit não tem obrigação de passar por auditorias financeiras ou regulatórias. No entanto, é realizada

uma auditoria anual às demonstrações financeiras de forma voluntária pela PwC, conforme solicitado pelos

Sócios do Grupo LO e feíto para todas as entidades do Grupo, a fim de garantir uma supervisão

consolidada. A PwC é o auditor do Grupo, desempenhando nestas funções trabalhos de auditoria sobre

governança corporativa, compliance e organização de riscos, sistema de controle interno, cumprimento

das normas de PLDFTP e sanções, cumprimento das regras de conduta de mercado e cumprimento das

reg ra s tra nsfro ntei ri ça s.

5. Resiliência financeira
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em deco rrência da atividade de

consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com

tal atividade

Em 2022, as receitas dos mandatos consultivos não cobrem integralmente todos os custos e investimentos

da Sociedade. A Sociedade pertence ao Grupo Lombard Odier, cujo balanço é forte, líquido e investido de

forma conservadora, com ativos totais de CHF 18,2 bilhões no final de dezembro de 2022. As finanças do

grupo estão disponíveis ao público em www.lombardodier.com.

6, Escopo das atividades
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no m tnrmo:

a tipos e características dos serviços prestados

Os serviços prestados pela LO Brasil consistem em serviços de consultoria de valores mobiliários, QUê

englobam a prestação de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento sobre investimentos

no mercado de valores mobiliários, de acordo com a Resolução CVM no 79, para clientes domiciliados no

Brasil cujos ativos estejam depositados junto ao Banco Lombard Odier & Co Ltd. A LO Brasil também
presta aconselhamento a clientes não residentes no Brasil cujos ativos estejam depositados junto ao Banco

Lombard Odier & Co Ltd acerca de serviços de orientação, recomendação e aconselhamento sobre

investimentos no mercado de valores mobiliários brasileiro. Tais serviços são prestados em conformidade

com as normas aplicáveis no Brasil e na Suíça.



t7

LOìIÍBÁRD ODÌER DÀRIt]R I{ENTSCti
IOffIBARI OIITR

\j,/
4$$ eó
/ï\

b, tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

A LO Brasil presta consultoria sobre qualquer tipo de valores mobiliários, incluindo:
. ações;
. instrumentos de dívida;
. títulos públicos;
. quotas de veículos de investimento coletivo, tais como fundos de investimento de qualquer tipo;
. derivativos; e
o produtos estruturados.

características do processo de "conheça seu cliente" e suitability praticados

O Grupo Lombard Odier presta seus serviços financeiros com observância de normas e regulamentos
locais. Em especial, o Grupo implementou processos e controles para assegurar que os clientes recebam
consultoria financeira adequada às suas necessidades pessoais e tolerância ao risco.

A adequação a risco é parte integrante da taxonomia de riscos operacionais, conforme indicado nas
Diretivas do Grupo relativas a tolerância ao risco. Esses documentos também descrevem o sistema de
controles internos.

A Política de Suitability da LO Brasil baseia-se na estrutura de suitability aplicável no Banco Lombard Odier
& Co Ltd, a qual observa os princípios de suitability estabelecidos pelo Grupo Lombard Odier bem como a

Resolução CVM no 30.

Na prática, a estrutura de suitability da LO Brasil é organizada nos seguintes cinco pilares:

c

a

a

a

a

a

Treinamento dos consultores de valores mobiliários que têm de gerenciar a relação com clientes,
especialistas de investimento e equipes de suporte no que respeita à estrutura de suitability
aplicável.
Por meio do preenchimento por cada cliente de Questionário de Suitability, que observe
integralmente os requisitos da Resolução CVM no 30, o Consultor de Valores Mobiliários entenderá
profundamente os objetivos pessoaÌs e a situação do cliente, avaliará sua capacidade e tolerância
para assumir riscos e avaliará o conhecímento e a experiência de cada cliente sobre instrumentos
financeiros.
Proposta de serviço de consultoria e estratégia de investimento em consonância com o perfil de

risco do cliente. As características dos serviços que são prestados pela LO Brasil a cada cliente são

acordadas previamente entre as partes em um Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de

Valores Mobiliários, na forma do art. 16, III da Resolução CVM no 79.

Recomendações de investimento de acordo com o perfil de risco, conhecimento e experiência do

cliente.
Acompanhamento, controles e apresentação de informações.

Além disso, a LO Brasil possui um Diretor estatutário, Sr. Rogerio Luiz Zanin, acima qualificado,
responsável pelo cumprimento das regras estabelecidas pela Resolução CVM no 30, que dispõe sobre o

dever de verificar a adequação de produtos, serviços e operações ao perfÌl do cliente, que exerce suas
funções seguindo os procedimentos estabelecidos na Política de Suitability interna.
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6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvo

de valores mobiliários, destacando :

la empresa que não sejam de consultorialvidas pe

a os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais ativ idades; e

Conforme mencionado na Seção 2.2, alínea "b" acima, atém da prestação de Serviços de Consultoria, a

LO Brasit atua como Escritório de Representação do Banco Lombard Odier & Co Ltd, para o qual foi

devidamente autorizado conforme despacho do Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de

Resolução, de 17 de maio de 2027, pubticada no Diário Oficiat da lJnião de 19 de maio de 2021. Com base

nessa autorização, o objeto social da LO Brasil também compreende a representação em território

brasileiro do Banco Lombard Odier & Co Ltd, ao amparo da Resolução no 2.592, expedida pelo Conselho

Monetário Nacional em 25 de fevereiro de 1999 e da Circular no 2.943, expedida pelo Banco Central do

Brasil, em 20 de outubro de 1999.

para assegurar a efetiva segregação de atividades entre o Escritório de Representação e os Serviços de

Consultoria, o pessoal local da LO Brasil destacado para os Serviços de Consultoria, como regra geral, não

é autorizado a atuar em nome do Escritório de Representação local e vice-versa (inexistência de dual hat;

exceção feita para o Diretor de Compliance e PLDFTP, o qual supervisiona a implementação e cumprimento

das regras, procedimentos e política de controles internos, bem como das leis e regulamentos,

responsabilizando-se também pelo cumprimento das obrigações relacionadas à PLDFTP, por todas as

ativídades desenvolvidas pela LO Brasil, reportando-se ao Conselho de Administração da Empresa e ao

Chefe de Comptiance do Grupo Lombard Odier, de maneira independente). A Política sobre Informações e

Segurança Física; Confidenciatidade e Segregação de Atividades da LO Brasil assegura a devida segregação

das atividades, detalhando as regras e procedimentos adotados com relação à segregação de atividades

e confidencialidade, nos termos do Artigo 21 da Resolução CVM no 19. De igual forma, há um Diretor

estatutário responsável somente pelos Serviços de Consultoria e outro responsável somente pelos serviços

do Escritório de Representação. Esses administradores podem acumular outras atividades desde que

autorizados pela regulamentação apticávet; contudo, eles não tem autorização, em nenhum casot para

atuar em qualquer matéria relacionada à área segregada.
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b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e

sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

Por uma questão de prÍncípio, o Grupo Lombard Odier se esforça sempre para agir de forma profissional

e independente, com os melhores interesses do cliente em mente, e toma todas as medidas razoáveis
para identificar e prevenir, ou de outra forma, gerenciar conflitos de interesse que possam surgir no

decurso do fornecimento de serviços de investimentos e /ou serviços auxiliares,

Tais conflitos de interesse podem surgir entre:

. Entidades do Grupo Lombard Odier;

. Lombard Odier (seja como uma entidade única ou como resultado da interação entre diferentes
entidades do Grupo Lombard Odier) e um cliente do Lombard Odier;

. Funcionários do Lombard Odier, seus representantes ou qualquer pessoa direta ou indiretamente
ligada ao Lombard Odier por controle, e um cliente do Lombard Odier;

. Dois ou mais clientes do Lombard Odier;

. ou qualquer combinação dos itens acima.

(as "Pessoas em Conflito")

Segue abaixo uma lista não exaustiva de cenários em que o Lombard Odier pode incorrer em conflitos de

interesse:

- As entidades do Grupo Lombard Odier podem, de tempos em tempos, comprar ou vender instrumentos
financeiros para vários clientes et ao mesmo tempo, o Lombard Odier está autorizado a realizar
negocÌações próprias;
- Os instrumentos financeiros podem ser comprados ou vendidos para a conta de um cliente que são

emitidos por empresas que mantêm relações comerciais com uma entidade do Grupo Lombard Odier, ou

em que os diretores de entidades do Grupo Lombard Odier podem atuar como diretores;
- Entidades do Grupo Lombard Odier podem, de tempos em tempos, comprar ou vender para a conta de

um cliente ações ou cotas de fundos de investimento administrados pelo Lombard Odier;

A Lombard Odier (Brasil) é obrigada a tomar todas as medidas apropriadas para identificar e prevenir ou
gerenciar conflitos de interesse que possam surgir durante o curso de suas atividades comerciais, de

acordo com as regras e procedimentos estabelecidos em sua Política de Gestão de Conflitos de Interesse.

Quando as medidas internas destinadas a prevenir e/ou administrar conflitos de interesse forem
consideradas insuficientes para evitar ou mitigar, com razoável confiança, os riscos de preiudicar os

interesses dos clientes, a Lombard Odier (Brasit) é obrigada a divulgar a natureza geral ou específica de

tat conflito antes de prestar um serviço de consultoria de valores mobíliários ou fornecer recomendação

específica de investimento nos termos e condições estabelecidos no Contrato de Serviços de Consultoria
em Valores Mobiliários celebrado entre a Sociedade e cada cliente.

Lombard Odier (Brasil) publicou e mantém sua Política de Gestão de Conflitos de Interesse em seu site

fttps:ttwww.tomO .
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6.3. pe rfi I d cl ente d fornecend g nfo açoesnI tes rmao seS uem resaSCDe rreve o OS s a p

número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qua

O perfit dos clientes da Lombard Odier (Brasil) são empresários, famílias e altos executivos dos segmentos

Atto e IJltra Alto, classificados como "Ìnvestidores profissionais" conforme regulamentação local específica.

Em 31 de dezembro de 2022, a Lombard Odier (Brasil) tinha 57 mandatos de consultoria de valores

mobiliários.

lificados e não

qualificados, conforme regulamentação específica) :

a

b, número de clientes, dividido Por
pessoas naturais: 29I

pessoas ju rídicas (não financeiras ou institucionais) 2Bil

instituições financeiras: Nenhum
entidades abertas de previdência complementar: NenhumIV

entidades fechadas de previdência complementar: Nenhum

vi. regimes próprios de previdência social: Nenhum

vii, seguradoras: Nenhuma
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil Nenhuma

ix. clubes de investimento: Nenhum

fundos de investimento: NenhumX

xt, investidores não residentes: Nenhum

outros ( ecificar): Nenhumxil
6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: Não há.
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7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a em , indicando:

a controladores diretos e indiretos

Controlador direto

A única quotista da LO Brasil é a LO Holding SA, sociedade anônima constituída, estabelecida e

organizada segundo as leis da Suíça, com sede em 77, rue de la Corraterie, 1204 Genebra (Cantão de

Genebra, Suíça, inscrita no CNPJ/ME sob o no 37.270.617/0007-37 ("LO Holding SA").

Controlador indireto:

A LO Hotding SA é detida 700o/o pela Compagnie Lombard Odier SCnA ("SCA"), partnership suíça

constituída nos termos da lei suíça, com sede em 78, rue de la Corraterie, 1204 Genebra (Cantão de

Genebra), Suíça.

Os sócios da SCA são titulares conjuntos das ações da SCA por meio da Lombard Odier & Partners SCm.

Nesse contexto, favor observar que a Lombard Odier & Partners SCm (cujos sócios são as mesmas pessoas

que os sócios da SCA) detém certificados de ações representativos de mais de 99,00o/o do capital social

da SCA. Por ser tratar de uma partnership limitada, não há nenhum percentual de ações que possa ser

indicado para cada sócio. Os sócios da Lombard Odier Partners SCm são titulares conjuntos das ações da

SCA.

Em 7o de janeiro de 2023, os sócios da SCA são: Sr. Hubert Keller, Sr. Frédéric Rochat, Sr. Denis Pittet,

Sra, Annika Falkengren, Sr. Alexandre Zeller e Sr. Jean-Pascal Porcherot. Eles são os beneficiários finais

e titulares conjuntos das ações da Compagnie Lombard Odier SCmA por meio da Lombard Odier & Partners

SCm.

b. controladas e coligadas

A LO Brasil não possui nenhuma subsidiária ou filial.

participações da empresa em sociedades do grupoc

A LO Brasil não detém nenhuma participação em sociedades do grupo.

d. participações de sociedades do grupo na empresa

Favor consultar a Seção 7.7, alínea "a", sLlpra.
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e sociedades sob controle comum

As sociedades indicadas abaixo pertencem ao grupo de sociedades Lombard Odier sob supervisão

consolidada da Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) a partir de 1 de ianeiro
de 2023:

Banque Lombard Odier & Cie SA

Lasphère SA, Genebra Suíça
LO Patrimonia SA, Genebra Suíça
LO IP SA, Genebra Suíça
Lodati SA, Genebra Suíça
Lombard Odier Ássef Management (Switzerland) SA, Lancy Suíça

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Londres Reino Unido

Lombard Odier Private Ássefs Belgium SRL, Bruxelas, Bélgica

Lombard Odier (Europe) 5.A., Luxemburgo
Lombard Odier Funds (Europe) 5.A,, Luxemburgo
Lombard Odier Investment Managers Private Equity Sàrl, Luxemburgo
LOIM PE Capital, Luxemburgo
LOIM Sustainable Private Credit GP S.à.r.1., Luxemburgo
LOIM Plastic Circularity Fund GP S. à r.1., Luxemburgo
Lombard Odier T&O Services (Europe) 5.A., Luxemburgo
Lombard Odier Gestión (Espafra), SGIIC, SA, Madri, Espanha

LO Delta Explorer GP Limìted, Jersey
Lombard Odier (Jersey) Limited, Jersey
Lombard Odier Infrastructure Fund GP Limited, Jersey
Lombard Odíer (Hong Kong) Limited, Hong Kong
Lombard Odier (Singapore) Ltd., Singapura
Lombard Odier Trust (Japan) Limited, Tóquio, Japão
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp., Nova York, EUA

Lombard Odier (Panama), Inc., Panamá
Lombard Odier (Uruguay) 5.A., Montevideo, Uruguai
Bershield Insu rance Limited, Bermudas
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited, Bermudas
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited, Nassau, Bahamas

Lombard Odier (Brasit) Consultoria de Valores Mobilìários Ltda'

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo eco nômico em que se insere a empresa, desde

que compatível com as informações apresentadas na Seção 7.1.
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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

atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnicoa

A administração e gestão executiva da Sociedade deverão ser conduzidas por um Conselho de

Administração e por, pelo menost um Diretort em conformidade com o Contrato Social.

Co n se I h o d e Ad m i n istração :

O Conselho de Administração tem a principal função de estabelecer as diretrizes políticas gerais para a LO

Brasil e, dentro dos limites da lei e deste Contrato Social, o Conselho de Administração deve ser

responsável por:

(i) estabelecer a orientação geral dos negócios da LO Brasil, incluindo sua estratégia;

(ii) fiscalizar a gestão e administração dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis

da LO Brasil, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros
atos da LO Brasil;

(iii) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da administração;

(iv) convocar o único sócio para deliberar sobre qualquer assunto;

(v) autorizar a contratação e demissão de auditores independentes e outros empregados da LO Brasil,

bem como autorizar qualquer alteração ao contrato com os auditores e empregados quando necessário

nos termos do Artigo 74, Parágrafo Segundo do Contrato Social;

(vi) autorizar a assinatura de atos ou contratos quando necessário nos termos do Artigo 74, Parágrafo

Segundo do Contrato Social; e

(vii) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de

garantias a obrigações de terceiros, quando exigido nos termos do Artigo 74, Parágrafo Segundo do

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

Consel h o d e Ad m i n istração :

O Conselho de Administração é composto por 3 (três) membros, que foram nomeados para mandato de 3

(três) anost podendo ser reeleitos, por decisão do único sócio de acordo com o Instrumento Particular de

Contrato Social da LO Brasil, datado de B de junho de 2020, arquivado na Junta Comercial do Estado de

São Paulo (JUCESP) sob o NIRE no 35.236.084.321, em sessão de 18 de iunho de 2020:

(i) Sr, Victor Stephen Kamp, de nacionalidade holandesa, casado, banqueiro, portador do

Passaporte Hotandês No NVL6DBL72 emitido pela Embaixada dos Países Baixos em Berna, Suíça,

domìcÌliado na Route de Florissant 62, 1206, Genebra, Suíça, tomou posse como Presidente do Conselho
de Administração em 70 de outubro de 2021;

(ii) Sr. David Garrido, de nacionatidade suíça, casado, advogado interno, portador da Carteira de

Identidade suíça no IDCHEE3165309 expedida petas autoridades públicas da Cidade de Zurique, Suíça,

domiciliado em Bãtburweg 7, BB10 Horgen, Zurique, Suíça, tomou posse como Diretor da Sociedade em

9 de junho de 2020; e

(iiÌ) Sr. Marc René Braendlin, de nacionalidade suíça, casado, banqueiro, portador do Passaporte

suíço no X8128251 expedido pelas autoridades públicas da Cidade de Zurique, Suíça, domiciliado em

Schanzengasse 70, 8007, Zurique, Suiça, tomou posse como Diretor da Sociedade em 28 de fevereiro

de 2022.

O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente, de acordo com o cronograma anual
estabelecido na primeira reunião do ano, e extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente

ou por qualquer membro do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de Administração devem

sempre proporcionar a possibilidade de participação por meio de videoconferência ou conferência

telefônica, sendo que as deliberações aprovadas nessa reunião deverão ser ratificadas imediatamente por
e-mail pelo Conselheiro que se conectou por vídeo ou telefone. Também é admitido quet em reuniões nas

quais o Conselheiro não puder participar, que envie seu voto detalhado por e-mail, anteriormente ou

durante a reunião, mediante confirmação de recebimento pelo Presidente da reunião em questão. O

Presidente de tal reunião deve se assegurar de que: (i) as observações do Conselheiro sejam devidamente
registradas na ata da reunião; e (ii) que referido Conselheiro assine a respectiva Ata da Reunião do

Conselho de Administração assim que razoavelmente possível.

Devem ser preparadas atas, ou qualquer outro instrumento equivalente, das reuniões do Conselho de

Administração. As atas que contenham detiberações que possam afetar terceiros devem ser arquivadas
na Junta Comercial competente. As deliberações do Conselho de Administração devem sempre ser

tomadas pelo voto de membros do Conselho de Administração que representem 2/3 (dois terços) do

Consel ho de Ad m i n istra ção.
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c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes indivi duais

Membros da Diretoria:

A sociedade possui 3 (três) diretores estatutários em exercício, quais sejam:

(1) Sr. Rogerio Luiz Zanin, acima qualificado, o qual é responsável (a) pelas atividades de

consultoria de valores mobiliários, estando registrado na CVM como consultor de valores mobiliários

pessoa natural, em cumprimento do Artigo 4o, inciso II, da Resolução CVM no 19; e (b) pelo dever de

verificação da adequação de produtos, serviços e transações ao perfil do cliente (deveres de suitability),

em cumprimento do Artigo Bo, inciso III, da Resolução CVM no 30;

(2) Sr. Ricardo Masao Araki, acíma qualificado, o qual é responsável (a) pela implementação e

cumprimento das regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas, em

cumprimento do Artigo 40, inciso III, da Resolução CVM no 19; e (b) pelo cumprimento das obrigações

relacionadas à PLDFTP estabelecidas na Resolução CVM no 50 e pela implementação e manutenção da

Política de PLDFTP da Sociedade, em cumprimento do Artigo Bo da Resolução CVM no 50; e

(3) Sr. Riccardo Salati, suíço, divorciado, banqueiro, portador da carteira de identidade brasileira

RNM no F3138570 emitida pela DIREX/PF, inscrito no CPF/ME sob o no 716.565.141-77, residente e

domiciliado na Rua Marechal Deodoro, 1.401 - Casa 2, Santo Amaro, CEP 04738-007, na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, o qual é responsável pela frente de negócios do escritório de

representação.

Os Diretores gozam de plenos poderes de representação para, sempre de forma coniunta por 2 (dois)
Diretores, desempenhar todos os atos necessários para alcançar o objeto social relativo às atividades

pelas quais eles são responsáveis, bem como para representar a Sociedadet como autor ou réu, em iuízo
ou fora dele, sempre em conformidade com as disposições do Contrato Social, observadas as restrições

presentes no Artigo 14 do Contrato Social da Sociedade, e o quanto segue:

(i) caso o Diretor seja designado como responsável peta frente de negócios do Escritório de

Representação da Sociedade, ele será proibido de representar a Sociedade em qualquer outra matéria não

relacionada a tat objeto social, especialmente em assuntos relacionados ao negócio de consultoria de

valores mobiliários; e

(iì) caso o Diretor seja designado como responsável pela frente de negócios da consultoria de valores

mobitftr6s da sociedade, ele será proibido de representar a Sociedade em qualquer outra matéria não

relacionada a tat objeto social, especialmente em assuntos relacionados ao negócio do escritório de

representação

Sem prejuízo das restrições estabelecidas no Contrato Social, os Diretores podem praticar todos os atos

necessários ou convenientes à administração da sociedade relacionados às atividades pelas quais são

responsáveis. Os Diretores podem utilizar o nome social da sociedade e têm poderes para administrar e

conduzir os negócios pelos quais são responsáveis, nomear procuradores e representar a sociedade' em

juízo ou fora dele, perante terceiros e autoridades púbticas em geral. As procurações outorgadas pela

sociedade devem sempre indicar expressamente os poderes delegados, assim como ter um período de

validade limitado, salvo aquelas outorgadas para fins judiciais ou em conexão com procedimentos

administrativos. Referidas procurações somente podem ser outorgadas de forma coniunta por 2 (dois)



  

 

 

 

 

Diretores ou, excepcionalmente, quando: (i) houver apenas 1 (um) Diretor em exercício; ou (ii) houver 2 
(dois) Diretores em exercício, mas um deles seja responsável pela frente de negócios do escritório de 
representação e o outro seja responsável pela frente de negócios da consultoria de valores mobiliários, de 
forma individual. 
 
A validade e prática de certos atos por qualquer Diretor da sociedade estará sujeita à aprovação prévia, 
por escrito, do Conselho de Administração ou do único sócio, conforme aplicável, de acordo com as normas 
estabelecidas no Artigo 14 do Contrato Social. 
 
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que 
compatível com as informações apresentadas no item 8.1.   
 

 
 
8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º da 
Resolução CVM nº 19, indicar em forma de tabela:  
a. nome  
b. idade 
c. profissão 
d. CPF ou número do passaporte 
e. cargo ocupado 
f. data da posse 
g. prazo do mandato 



  

 

 

 

 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa 
 

Diretor: 
Consultoria de Valores Mobiliários e Suitability  
Nome: Rogerio Luiz Zanin 
Idade: 47 anos 
Profissão: Economista e Consultor de Valores 

Mobiliários 
CPF: 252.211.778-54 
Cargo Ocupado: Diretor encarregado das atividades 

de consultoria de valores mobiliários 
e das funções de suitability da 
Sociedade, em cumprimento do 
Artigo 4º, inciso II, da Resolução 
CVM nº 19 e do Artigo 8º, inciso III, 
da Resolução CVM nº 30. 

Data da Posse: 28 de fevereiro de 2023 
Prazo do 
Mandato: 

Indeterminado 

 
Diretor: 
Compliance e PLD/FTP 
Nome: Ricardo Masao Araki 
Idade: 51 anos 
Profissão: Economista e Diretor de Compliance 

e PLD/FTP 
CPF: 173.896.938-00 
Cargo Ocupado: Diretor da sociedade, agindo na 

qualidade de Diretor de Compliance 
e PLDFTP, em cumprimento do 
Artigo 4º, inciso III, da Resolução 
CVM nº 19 e do Artigo 8º da 
Resolução CVM nº 50. 

Data da Posse: 1º de fevereiro de 2023. 
Prazo do 
Mandato: 

Indeterminado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



t7
\A,/
2Knu

[0illBAR[ 0iltn
LOÌíBÁRD ODÌÈR DARIER HÈNTSCII

8.4. E la ção a o d I reto r res po nsável pe a co NS u to fla de VA I oreS m o b i ta flos fo rnece fm re

a currículo, contendo as seguintes informações
cursos concluídos;

IJniversidade de São Paulo - Graduação em Ciências Econômicas

ii. aprovação em exame de certificação profissional;

. CPA-20 - la certificação em 25/05/2003 - vencimento em 10/08/2023

. CFG - 7a certificação em 11/12/2008 - vencimento em 06/03/2023

. CGA - 7a certificação em 11/12/2008 - vencimento em 06/03/2023
o CGE - 7a certificação em 11/12/2008 - vencimento em 06/03/2023

principa is experiências durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:
a nome da empresa

a cargo e funções inerentes ao cargo
a atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

a datas de entrada e saída do cargo

Nome da empresa: lulius Baer Family Office Brasil Gestão de

Patrimônio Ltda / GPS Planeiamento Financeiro

Ltda,

Cargo e funções inerentes ao cargo: Cargo : Di retor Comercial

Sócio e membro do Comitê Executivo'
Responsável pela área comercial e

desenvolvimento de negócios. Membro dos

comitês de marketing, recursos humanos e de

investimentos da empresa. Representante na

Comissão de Gestores Independentes de

Patrimônio da Anbima.

Atividade principal da empresa na qual tais
experiênci as oco rrera m :

Multi-family office focado em gestão de

patrimônio de indivíduos de alta renda.

Datas de entrada e saída do cargo: Julho 2009 - Setembro 2022
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sável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e

controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer
8.5. Em relação ao diretor respon

currículo, contendo as seguintes informações:a

IJniversidade Estadual de Campinas - Graduação em Ciências Econômicas

Fundação Getúlio Vargas - MBA em Finanças Corporativas
a

a

i. cursos concluídos;

aprovação em exame de certificação profissional (opcional);

CPA-20 - la certificação em 27/11/2020 - vencimento em 01/12/2024a

iii, principais experiências fissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando

nome da empresaa

cargo e funções inerentes ao cargoa

d de pfl pa da p exp riencta rreco mraan u a ta s e Sa ota a ncl me reSA q
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a datas de entrada e saída do cargo

Nome da empresa: Resef Funds

Cargo e funções inerentes ao cargo: Cargo: Sócio de Compliance e Operações

Função de sócio com foco em Gestão de Riscos,

Governa nça, Compliance e Operações'

Atividade principal da empresa na qual tais
experiências ocorrera m :

A empresa é uma Gestora de recursos nativos
em blockchain.

Datas de entrada e saída do cargo: Dezembro 2021 - Novembro 2022

Nome da empresa: Banco Société Générale Brasil S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargro: Cargo: Diretor de Compliance

Responsável pela estrutura de Compliance:
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, gestão de

novas regulamentações, gestão de políticas e

procedimentos e relacionamento com Banco

Central do Brasil, Anbima e CVM. Diretor de

Proteção de Dados (DPO) de acordo com a LGPD'

Atividade principal da empresa na qual tais
experiências ocorrera m :

Banco Coorporativo e de Investìmentos

Datas de entrada e saída do cargo: Novembro 2019 - Novembro 2027

Nome da empresa: Banco J.P. Morgan S.A.

Cargo e funções inerentes ao cargo: Cargo: Chefe de Compliance para Gestão de

Ativos e Wealth Management

Assessoria de Compliance para novos produtos e

serviços, atualização de relatórios regulatórios e

realização de monitoramento de Compliance'

Atividade principal da empresa na qual tais
experiênci a s oco rrera m i

Banco de Investimento, Banco Corporativo
Global, Gestão de Ativos, Banco Privado e

Serviços de Tesouraría e Segurança.

Datas de entrada e saída do cargo: Julho 2015 - Agosto 2019
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8.6. Fornecer informações sobre a

mobiliários, incluindo ;

estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores

a. quantidade de profissionais

A LO Brasil conta com 4 (quatro) profissionais na consultoria de valores mobiliários, representados pelo

Diretor Estatutário da Consultoria de Valores Mobitiários, um Diretor de Operações e 2 (dois) consultores

de valores mobiliários.

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consu Itores na CVM

A estrutura da LO Brasil conta com 4 (quatro) profissionais registrados na CVM como consultores de valores

mobiliários, que representam 700o/o (cem por cento) dos profissionais dedicados à atividade de consultoria

de va lores mobil iários.

c natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Serviços de consultoria de valores mobitiários, euê englobam a prestação de serviços de orientação,

recomendação e aconselhamento sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, de acordo com

a Resolução CVM no 79, para clientes domicitiados no Brasil ou no exterior cuios ativos esteiam

depositados junto ao Banco Lombard Odier & Co Ltd'



  

 

 

 

 

d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 
 
TI e sistemas de informação:  
 
Um aproveitamento completo dos sistemas de TI existentes na Lombard Odier é realizado para as 
atividades da LO Brasil.  Os servidores e infraestrutura de TI são hospedados em Genebra e acessados 
remotamente pela LO Brasil por duas linhas, um circuito alugado diretamente para a Suíça e o outro 
através de uma linha segura de Internet (para Backup). Estações de trabalho no padrão corporativo junto 
com servidores locais de e-mail, arquivo, impressão e servidor de segurança são utilizados para conexão 
com servidores de Aplicação em Genebra. Os dados dos usuários e os dados dos clientes são armazenados 
em servidores de arquivos exclusivos hospedados em Genebra. O suporte técnico é fornecido 
principalmente pela equipe de apoio das Américas e pelas equipes de Genebra. As chamadas telefônicas 
internas são roteadas por meio da conexão VPN, enquanto as chamadas externas são roteadas localmente. 
 
O sistema de TI utilizado para as atividades comerciais da LO Brasil é o principal sistema bancário da 
Lombard Odier (interno). O sistema é o mais crítico para as operações da LO Brasil e permite o quanto 
segue:  visualização de dados de carteiras, organização de carteiras, análise da estrutura e do desempenho 
de uma carteira, impressão de diferentes relatórios, consulta de histórico de carteira, visualização de 
ordens e transações, fornecimento de análises financeiras, busca, exibição e comparação dos instrumentos 
financeiros. Inclui também um módulo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) que centraliza 
as informações de cadastro do cliente, bem como o fluxo de trabalho/aprovação para a aceitação do 
cliente. 
 
Isto permite um cruzamento eficiente de informações e uma otimização do conhecimento do 
relacionamento com o cliente. 
 
Procedimentos operacionais e gerenciamento de risco:  
 
Um aproveitamento completo dos procedimentos operacionais e gerenciamento de risco existentes da 
Lombard Odier é realizado para as atividades da LO Brasil. 
  
Orientações do grupo e requisitos locais estão refletidos nos procedimentos e orientações específicos 
aplicáveis à LO Brasil (vide Seção 8.7, alínea “c”, para mais detalhes). 
 
8.7.  Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às 
normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade da empresa e para a fiscalização dos serviços 
prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 
a. quantidade de profissionais:  
 
A LO Brasil conta com 1 (um) profissional na unidade de Compliance, que é o Diretor de Compliance e 
PLDFTP. 
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b, Natureza das atividades desenvolvidas pelos Seus integrantes

c Responsável pela estrutura localde compliance e prevenção de lavagem de dinheiro;
. Realiza controles de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro de maneira condizente;

. Revisa e avalia com regularidade a estrutura local de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro,

de acordo com as mudanças regulatórias e/ou de mercado e as adota de maneira condizente; e

. Encaminha questões dentro do grupo de Compliance e órgãos de governança.
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Procedimentos operacionais e gerenciamento de risco

A LO Brasil está sujeita à estrutura e padrões de alto nível do Grupo para o gerenciamento de riscos dentro

da organização. Em especial, estabelece as atividades, ferramentas, técnicas e acordos organizacionais a

fìm de assegurar que todos os riscos relevantes enfrentados pelo Grupo Lombard Odier e por todas as

suas filiais e subsidiárias sejam identificados e entendidos, e que as respostas pertinentes estejam em

vigor para proteger o Grupo Lombard Odier e impedir o prejuízo de seus clientes ou empregados.

A estratégia de risco da LO Brasil está totalmente alinhada com o Grupo Lombard Odier e as

regu la mentações locais que i ncluem :

uma estrutura de governança de riscos sólida;
uma cultura de conscientização de risco sólida;
uma clara responsabilidade pelo gerenciamento de riscos;
uma declaração de tolerância ao risco com clareza sobre os níveis de risco que o Grupo pode

assumir;
uma estrutura consistente aplicada no âmbito da empresa, incluindo políticas e procedimentos

documentados;
um processo de gerenciamento de incidentes.

A estrutura para implementar a estratégìa de risco da LO Brasil consiste de alguns componentes-chave
articulados abaixo:

Tolerância ao Risco - A tolerância ao risco reflete o nível de risco que o Grupo Lombard Odier poderia

aceitar na execução de sua estratégia de negócio definida. Após a integração dos relatórios da LO Brasil

no Grupo Lombard Odier, essa tolerância poderá ser ajustada para acomodar uma exposição aceitável, se

houver, na LO Brasil. De modo geral, o Grupo Lombard Odier adota uma abordagem prudente no que

respeita a sua tolerância ao risco com um nível de tolerância bastante limitado. A conservação do rating
de crédito AA- da Fìtch é um elemento chave de condução a tolerância ao risco,

As três linhas de defesa - A primeira linha de defesa tem o dever de assegurar que as atividades cotidianas
sejam desenvolvidas corretamente e com observância dos requisitos internos e externos bem como em

linha com a tolerância ao risco e a estratégia de risco. Os controles sâo executados diretamente dentro

de cada unidade de negócio ou supofte e por cada uma delas. tJm gestor de risco do negócio dedicado é

destacado para o negócio para dar suporte nesse papel a partir da perspectiva do negócio no nível do

Grupo. Essa pessoa tem o suporte das equipes de gerenciamento de risco do negócio existentes cobrindo
todas as funções relevantes. A segunda linha de defesa é responsável pelas funções de supervisão. Ela

é separada da primeira linha de defesa. As unidades que desempenham um papel-chave para esta

segunda tinha de defesa são Risco, Compliance e, de certa forma, unidades Jurídica e Finanças. Outros
especialistas em risco contribuem também para a segunda linha de defesa tal como o Diretor de Segurança

de TI ou o Gestor de Continuidade do Negócio. A terceira linha de defesa é executada por Auditoria
Interna. Ela avalia e inspeciona com regularidade a completude, a funcionalidade e adequação do sistema
de controles internos. As auditorias internas são totalmente independentes tanto da primeira quanto da

segunda linha de defesa.

a
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Políticas de Gerenciamento de Risco A LO Bra sil está sujeita a políticas de Gerendamen to de Risco do

Grupo Lombard odier que sa o publicadas na Intra net da Lombard Odier e revtsa das anualmente

As Diretrizes do Grupo Lombard Odier sobre Conduta a serem adotadas por empregados no que respeita

a gerenciamento de risco são:

. Diretrizes do Grupo sobre Risco Operacional

. Diretrizes do Grupo sobre Reporte e Encaminhamento de Incidentes Operacionais

. Diretrizes do Grupo sobre Gerenciamento de Risco de Informações

. Diretrizes do Grupo sobre Segurança da Informação e Segurança Física

. Diretrizes do Grupo sobre Riscos de Crédito

. Diretrizes do Grupo sobre Proteção de Dados Pessoais

. Diretrizes do Grupo sobre Computação do lJsuário Final

. Diretrizes do Grupo sobre Serviços de Nuvem
o Diretrizes do Grupo sobre Novas Iniciativas de Negócio

Governança de Riscos - os órgãos dirigentes da compagnie Lombard odier sCmA encarregados do

gerenciamento de risco são:

o conselho de Sócios, também denominado collège des Associés (cdA). seus respectivos comitês são:

- Comitê de Investimento ('GIC')
- Comitê de Finanças e Risco do Grupo CGRC')
- Comitê de Auditoria do Grupo CGDDC')

o Conselho de supervisão, também denominado "organe de contrôle" (odC)' o conselho de supervìsão

in corpore assume a função do Comitê de Auditoria e do Comitê de Risco'

Atém de órgãos dirigentes, as funções envolvidas no gerenciamento de risco incluem o CRO do Grupo,

Gerenciamento de Risco Regional, CFO/Finanças, Compliance e gestores de risco do negócio.

A ampla estrutura de risco de governança do Grupo Lombard odier é disseminada a partir do GRC para a

organização.

As políticas de risco são aprovadas dentro de uma estrutura de diretrizes do grupo / políticas da empresa

mais global descrita abaixo e sob a supervisão de compliance. As políticas de risco são a expressão da

tolerância ao rísco em um nível operacional mais detalhado.

A compagnie Lombard odier SCnA é responsável pela supervisão consolidada do Grupo Lombard odier'

rvesse contexto, ela define as disposições da supervisão consolidada do Grupo por meio das diretrizes do

Grupo. Elas estabelecem os requisitos mínimos do Grupo que são aplicados por cada empresa do Grupo

pertinente. A SCA incumbiu o GRC de coordenar a emissão e atualização das diretrizes do Grupo' o GRC

aprova formalmente qualquer nova Diretriz do Grupo ou modificação significativa de Diretriz existente.

o GRC inclui em princípio as seguintes pessoas: o membro do Conselho da SCA responsável por Risco, um

membro do Conselho da SCA (Presidente), o Diretor Financeiro do Grupo (CFO), o diretor de risco do

Grupo (CRO), o diretor jurídico do Grupo (GC) e o diretor de compliance do Grupo (CCO).

O GRC tem comPetência e resPonsabilidade para decidir sobre as seguintes matérias:
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

Revisar e aprovar a estrutura de governança de risco e as práticas de gerenciamento de risco do

Grupo.
Monitorar o perfil de risco do Grupo e indicadores de risco em linha com a tolerância ao risco

declarada.
Revisar, no mínimo anualmente, a adequação da Estratégia de Risco e a Declaração de Tolerância

ao Risco e recomendar as alterações propostas ao Conselho da SCA para aprovação.

Aprovar e revisar anualmente quaisquer limites, autoridades e políticas de risco do Grupo'

Revisar relatórios sobre quaisquer viotações relevantes de limites de risco e a adequação da ação

proposta.
Monitorar e recomendar ao Conselho da SCA para aprovação quaisquer estratégias de hedge.

Revisar a eficácia do sistema de Controles Internos do Grupo'

Monitorar acontecimentos regulatórios que afetem o Grupo'

Aprovar transações que estejam dentro da autoridade detegada do Comitê ou fazer recomendações

ao conselho de administração da pessoa jurídica pertinente (Conselho de Administração local),

conforme a autoridade exigida.

Localmente, todos os assuntos de risco são escalados para o Conselho de Administração da LO Brasil.

O Comitê de Auditoria do Grupo (GDDC) é composto, em princípio, pelas seguintes pessoas: o membro

do Conselho de Sócios-Gerentes responsávet pela função de compliance, dois membros da unidade de

clientes privados, o diretor jurídico do Grupo (GC) e o diretor de compliance do Grupo (CCO)'

O GDDC tem capacidade de decisão e é responsável por:

Decidir se estabelece uma relação comercial com pessoas politicamente expostas ou, a pedido do

Comitê de Auditoria de uma entidade do Grupo, se estabelece uma relação comercial com outros
potenciais clientes que apresentem um risco legal ou reputacional particularmente elevados.

Decidir, em bases anuais, sobre a continuidade de relações comerciais com pessoas politicamente

expostas ou outros clientes que ofereçam um risco legal ou à reputação particularmente altos.

Localmente, todos os assuntos acima são encaminhados ao Conselho de Administração da LO Brasil.

Relatórios de Rísco Chave:

Relatório de risco operacional
Relatório de com pliance
Relatório jurídico
Relatório de auditoria interna

Os relatórios de risco para a LO Brasit estão integrados à estrutura de relatórios existente para o Banco

Lombard Odier e o Grupo Lombard Odier. No nível do Bank Lombard Odier & Co Ltd., o relatório mensal

de risco ocorre no nível do Comitê Executivo. Na LO Brasil, trimestralmente, os relatórios de risco são

apresentados ao Conselho de Administração. O reporte é consolidado ao nível do grupo e reportado de

acordo com os órgãos de governo do grupo, Além dessas obrigações mínimas de apresentação de relatório,

relatórios ad-hoc são elaborados, conforme necessário.

a

a

a

a

a

a
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O sistema de apresentação de relatórios é parte do processo de comunicação, sendo complementado com

comitês de risco e comìtês de gestão periódicos para assegurar que as informações seiam compartilhadas

em toda a organização.

Violações de Com plia nce:

a) Detecção:

As violações de compliance em potenciat são detectadas pelas 7a, 2a e 3a linhas de defesa de acordo com

o sistema de controles internos em vigor.

A prÍmeira linha de defesa assegura que atividades cotidianas seiam desenvolvidas corretamente e com

observância dos requisitos internos e externos bem como em linha com o apetite de risco e a estratégia

de risco. lVessa Iinha de defesa, a responsabilidade pela detecção das violações de compliance recai em

um p1mdro momento no Consultor de Valores Mobiliários no que tange a atividades dos clientes.

A segunda tinha de defesa consiste na supervisão por funções independentes, tais como Compliance,

Risco e Jurídico em relação às atividades comerciais. A detecção de violação de compliance é executada

por cada unidade de controle em relação à tipotogia de controles e processos (por exemplo, PLD por

Compliance, Suitabitity por Risco, etc.), com o suporte de ferramentas dedicadas (por exemplo, em relação

a pLD e triagem de sanções). Vale ressaltar que: a Gestão de Fraude e prevenção está incluída dentro

da competência da função Compliance.

A terceira linha de defesa é assegurada peta função de Auditoria Interna, a qual atua de forma

independente tanto da primeira quanto da segunda linha de defesa.

b) Registro, categorização e retificação:

As viotações de compliance são registradas com o supofte de ferramentas internas de TI, dependendo da

fonte, criticidade e tipo de violaçãot por exemplo, violações documentais são registradas e categorizadas

em uma ferramenta interna integrada à principal plataforma bancária'

Viotações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Conheça seu Cliente bem como violações documentais são

categorizadas de acordo com a severidade e dependendo do fato de representarem (1) violação de

exigências regulatórias ou (2) violação de exigências internas.

A função de Compliance conduzt em bases anuais, uma avaliação obrigatória de risco de compliance, cuias

conclusões e o respectivos planos de ação são apresentados ao Conselho de Administração da LO Brasil.

As ações acordadas são acompanhadas regularmente e o progresso é reportado periodicamente aos órgãos

decisórios competentes. Esse documento aborda possíveis violações de conformidade, bem como os

respectìvos planos de remediação, detathando os proprietários e os prazos finais. Outras unidades de

segundo nível também podem ser envolvidas no plano de ação para resolução. Os resultados da avaliação

de risco de compliance, assim como o plano de ação, são revisados anualmente pelos auditores externos

e as conclusões de auditorias são reportados ao órgão regulador.
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c) Acompanhamento:

O Compliance conduz um acompanhamento periódico do plano de ação resultante da avaliação de risco

de compliance. Dependendo do impacto em potencial e das partes envolvidas na questão, pode-se fazer

necessário o encaminhamento a comitês dedicados (ou seja, Comitês de Due Diligence) ou à Alta

Administração. Retatórios de situação atualizados para o Conselho poderão ser elaborados, conforme

necessário.

Rerzrcões e auditorias de Compliance:

a) Revisões de Compliance

A função de Compliance do Grupo conduz avaliações de compliance periódicas sobre as atividades de

compliance das afiliadas do Grupo no contexto da supervisão consolidada.

Tais revisões são realizadas com base em um Plano de Teste Anual e podem envolver domínios regulatórios

específicos ou a avaliação do projeto de controle de conformidade ou atividade de execução' AIém disso,

controles sob medida podem ser realizados a pedido do Chefe de Compliance do Grupo.

O Compliance do Grupo pode executar revisões in loco por meio de recursos dedicados (equipe de teste e

análise).

h) Auditoria Interna:

A Auditoria Interna do Grupo ("GIA') realiza auditoria e revisão periódicas das atividades de compliance

de PLD de acordo com o plano de auditoria.

A atividade da GIA pode engtobar, de um lado, revisões de políticas de aceitação de Cliente, Conheça seu

Ctiente e PLD que são executadas durante as principais revisões em mercados e/ou escritórios externos

e, de outro lado, revisões executadas especificamente na unidade de Compliance e focadas na avaliação

da eficiência e eficácia das políticas desta última, e do sistema de monitoramento e apresentação de

relatórios.

O escopo e a frequência das atribuições da GIA são determinados com base na avaliação baseada em risco

da GIA e embutidos em um plano de auditoria multianual, o qual é aprovado pelos órgãos de regência do

Grupo e de suas várias pessoas jurídicas. A GIA comunica aos Conselhos e ao Sócio Sênior o andamento

de seu plano de auditoriat suas constatações e planos de ação, sobre qualquer evento passível de afetar

o perfit de risco do Grupo bem como quaisquer mudanças de seu plano de auditoria.

c) Auditoria Externa (PWC):

Auditoria preventiva obrigatória anual do Grupo Suíço cobrindo, entre outros aspectos: governança

corporativa, organização de compliance e risco, sistema de controles internos, observância de PLD/FTP e

disposições sobre sanções, observância de normas de conduta do mercado, observância de normas

transfronteiriças, etc. O relatório de auditoria é submetido à Autoridade Supervisora do Mercado

Financeiro da Suíça (FINMA),

Outras obrigações de auditoria externa local são cobertas pela PWC.
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Estrutura regulatória interna da LO Brasil:

As diretrizes do Grupo Lombard Odier estão reftetidas em procedimentos e diretrizes específicos aplicáveis

à LO Brasil. As políticas e procedimentos internos a seguir foram implementados por meio de documentos

escritos, sendo responsabilidade do Diretor de Compliance garantir a estrita observância de sua estrutura

regulatória interna por todo os colaborares da LO Brasil, com o suporte e colaboração dos demais Diretores

com relação ao que é aplicável a eles e sob a supervisão do Conselho de Administração e do Chefe de

Compliance do Grupo:

a

a

a

a

a

a

a

Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos
Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados
Política de Gestão de Conflitos de Interesses
Política de Investimento Pessoal
Política de Suitability e Adequação
Potítica sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de

Armas de Destruição em Massa (PLDFTP;

Política de Sanções Financeiras e Embargos
Política de Gestão de Fraude
Política de Prevenção de Fraude
Política de Reclamação de Clientes
Política de Denúncia
Potítica de Gestão de Continuidade de Negócios
Potítica de Gestão de Riscos de Tecnologia, Cibersegurança e Segurança da Informação

Política de Comunicação com a Mídia

Política de Proteção contra Assédio e Bullying
Diretiva Interna de Proteção de Dados
política FATCA / QI (Lei de Conformidade Fiscal de Conta Estrangeira / Intermediário Qualificado)
Pol íti ca d e Ativ i d a d es Tra n sfro ntei ri ça s

Política de Contas Multi-Entidades
Política de serviços financeiros para clientes com links nos EUA

Política de Apresentadores de Negócios
Política de Gestão de Ativos Externos
Política de Posturas Comerciais
Política Antissuborno e Corrupção
Política de Envio de E-mails para Clientes Privado
Política de trabalho remoto
Política de Reembolso de Despesas
Potítica de Comunicação e Troca de Informações com Autoridades de Supervisão

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a Política de Gestão de Terceiros
Política de viagens de negócios
Política de Aprendizagem e Desenvolvimento
Política de Material de Marketing e Publicações Financeiras
Política de uso da Internet e mídia social
Potítica de Voluntariado dos Funcionários
Política de Atividades de Auditoria Interna
Potítica de Iniciativas de Novos Negócios
Potítica de Restrições de Investimento em Sustentabilidade

a

a

a

a
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Política de Relato e Escalação de Incidentes Operacionais

Política de Risco Operacional
Política Logística em Escritórios Externos
Potítica de organização do Código Regulatório Interno
Política de Cartões de Visita
LJso do site corporativo e política de contas de mídia social
Política de Regras de Conduta do Mercado

a

a

a

a

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executa

A LO Brasit tem um Conselho de Administração e Ltma estrutura de governança dedicada implementada

para garantir a governança e a supervisão independentes'

d do pelo setor:

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes: Não há.
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9. Remuneração da empresa
9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais

formas de remuneração que pratica.

A LO Brasit fatura seus clientes pelos serviços de consultoria prestados. /sso é baseado em uma estrutura

de comissão formal acordada, de acordo com os parâmetros indicados abaixo. As comissões recorrentes

tigadas à mandatos de consultoria são cobradas dos clientes em bases trimestrais por meio de sistema de

faturamento local. A receita que a empresa espera obter de seus clientes decorre 100o/o de taxas com

bases fixas.

Total de ativos em CHF
Escala cumulativa

Total de ativos em BRLl Taxa fixa trimestral para
consultoria de
investimento

< 2,5 milhões < 74,3 milhões 0,500o/o

2,5 até 5 milhões 74,3 até 28,5 milhões 0,475o/o

5 até 7,5 milhões 28,5 até 42,8 milhões 0,450o/o

7,5 até 10 milhões 42,8 até 57,7 milhões 0,425o/o

10 até 20 milhões 57,1 até 774,7 milhões 0,400o/o

Acima de 20 milhões Acima de 774,7 milhões 0,350o/o

Valor mínimo por trimestre cHF 1.250 R$ 7.647

Todas as demais comissões relacionadas a serviços prestados pelo custodìante são cobradas pelo

cu stod i a nte d i reta m ente.

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 mesmo período, dos

clientes em decorrência de:

)

taxas com bases fixas: 700o/oa

taxas de performance: Nenhumab

c no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações,

tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes

de consultoriaz Nenhum
honorários por hora; Nenhumd

outras formas de remuneração: Nenhumae

9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração,

vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento; ffão aplicável

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: Não há.

1 Considerando uma taxa de conversão de 5,7059 reais/BRL para 7,00 franco suíço/CHF, calculada na data base de 37 de dezembro
de 2022. Fonte: <https: //www.bcb.gov. br/en/currencyconversion>.
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Regras, proced imentos e controles internos10
10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes,

cursos, viagens, etc

A Lombard Odier tem implementado uma Potítica do Grupo de Combate a Suborno e Corrupção que proíbe

suborno e corrupção, ativo e passivo, sob qualquer forma, direto ou indireto, seja praticada por um

funcionário, preposto da Lombard Odier, introdutor de negócios ou um cliente, tais como:

. Oferecer ou sugerir suborno, ou autorizar a oferta ou sugestão de suborno;
c Pagamento de subornos;
o Solicitar ou aceitar um suborno para influenciar uma decisão, obter acesso não autorizado a

informações confidenciais ou praticar conduta comissiva ou omissiva, quer ou não ou desfecho seja o

mesmo sem suborno;
. Efetuar pagamentos de facilitação ilícitos;
o t1tilizar outra parte para conduzir qualquer dos atos acima mencionados;
t processar recursos que se saiba constituam, ou razoavelmente suspeitos de constituir, produto de

suborno ou corrupção
o A Lombard Odier proíbe qualquer tipo de pagamento de facilitação ilícito que se relacione de

qualquer maneÍra aos serviços prestados para o Grupo e efetuado pelos funcionários, clientes, agentes ou

terceiros agindo por sua conta.

O cumprimento da política supra é controlado/supervisionado pelas três diferentes linhas de defesa

descritas na Seção 8.7.

A6m disso, todos os funcionários do grupo são obrigados a atestar a observância desta política como parte

de sua declaração anual de conformidade.

LO.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qua

os documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução CVM no 19

https:'ww.lombardodier.com'^nal'^mericas

I podem ser encontrados
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11. Contingências
11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam

sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa,

ind icando:

Não há. A LO Brasit foi constituída em 18 de junho de 2020 e, até a presente data, não é ré em qualquer

procedimento judicial, administrativo ou arbitral.

a principais fatos
b valores, bens ou direitos envolvidos
LL,2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam

sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e

que afetem sua reputação profissional, indicando:

Não há,

principais fatosa

valores, bens ou direitos envolvidosb

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A LO Brasil não tem nenhuma contingência significativa

LL.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, trans itadas 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:

Não há. A LO Brasil foi constituída em 18 de junho de 2020 e, até a presente data, não é ré em nenhum

procedimento judicial, administrativo ou arbitral.

principais fatosa

valores, bens ou direitos envolvidosb

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em ju lgado, prolatadas

nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela

consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua

reputação profissional, indicando:

Não há.

principais fatosa

b valores, bens ou direitos envolvidos
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L2. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mo
informando sobre:

biliários,

Favor consultar a declaração em anexo (An-exp-L4

Lz.L. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5

(cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do

Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência

Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades

equivalentes em seu país de domicílio

Não há.

t2.2. condenações 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 sistema financeiro nacional, ou a pena

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em

julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Não há.

L2.3. impedimentos de
administrativa

administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e

Não há.

L2.4. inclusão em relação de comitentes
organizado

inadimplentes de entidade administradora de mercado

Não há.
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Anexo 1.1(i)

Declaração do Diretor de Consultoria de Valores Mobiliárìos

Declaração

O Sr. Rogerio Luiz Zanin, brasÍleiro, economista, casadof portador do documento de identidade RG no

25,909.954 emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 252.27L.778-54, residente e domiciliado

na Avenida Jurucê,664, Apartmento 121 A, Indianópolis, CEP 04080-012, na Cidade de São Paulo,

Estado de São paulo, Brasil, na qualidade de diretor responsável pela atividade de consultoria de valores

mobiliários da LoMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.'

sociedade empresária limitada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Nove de Julho, no 3624,60 andar, Jardim Paulista, CEP 01406-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 37,456,586/0001-03 ("Sociedade"), vem, por meio desta, de acordo com item 1'1 do Anexo E da

Resolução CVM no 19, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resolucão CVM no 19"), DECLARAR o quanto segue:

(i) revisou o formulário de referência preenchido pela Sociedade nos termos do Anexo E da

Resolução CVM no 19 ("Formulário de Referência"); e

(ii) o conjunto de informações contidas no Formulário de Referência é um retrato verdadeiro,

preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela

Sociedade,

São Paulo, 31 de março de 2O23.

Rogerio Luiz Zanin
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Anexo 1.1íiiì

Declaração do Diretor de Compliance e PLDFTP

Declaração

O Sr. Ricardo Masao Araki, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG no

ZZ.tOg,446-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 173.896'938-00, residente e

domiciliado na Rua Afonso Celso, 833 apartamento 13-8, Vila Mariana, CEP 04119-060, na Cidade de

São paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na qualidade de diretor responsável pela implementação e

cumprimento das regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas pela Resolução

CVM no 19, de 25 de fevereiro de 2O21 ("Resolução CVM no 19") da LOMBARD ODIER (BRASIL)

CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIoS LTDll,, sociedade empresária limitada, com sede no

município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, no 3624, 60 andar, Jardim

paulista, CEp 01406-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob

o no 37,456.586/0001-03 ("Socledade"), vem, por meio desta, de acordo com item 1.1 do Anexo E da

Resolução CVM no 19, DECLARAR o quanto segue;

(i) revisou o formulário de referência preenchido pela Socíedade nos termos do Anexo E da

Resolução CVM no 19 ("Formulário de Referência"); e

(ii) o conjunto de informações contidas no Formulário de Referência é um retrato verdadeiro,

preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela

Sociedade.

São Paulo, 31 de março de 2023

Ricardo Masao Araki
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Anexo 1.2

Dectarações adicionais prestadas peto Diretor de Consultoria de Valores Mobiliáríos

Declaração

O Sr. Rogerio Luiz Zanin, brasileiro, economista, casado, portador do documento de identidade RG no

25.909.954 emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 252.271.778-54, residente e domiciliado

na Avenida Jurucê,664, Apartmento 121 A, Indianópolis, CEP 04080-012, na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, Brasil, na qualidade de diretor responsável pela atividade de consultoria de valores

mobitiários da LoMBARD oDIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBTLIÁRIOS LTDA.,

sociedade empresária limitada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Nove de Julho, no 3624,60 andar, lardim Paulista, CEP 01406-000, inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o no 37.456.586/0001-03, vem, por meio desta, de acordo

com item 12 do Anexo E da Resolução CVM no 19, de 25 de fevereiro de 2021", conforme alterada,

DECLARAR que não Possui:

(i) quaisquer acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas,

nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da

CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está

inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituÍções financeiras e demais

entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu

país de domicílio;

(ii) quaisquer condenações 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 sistema

financeirO naciOnal, Ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

(iii) quaisquer impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão

judicial e administrativa; e/ou

(iv) qualquer inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de

mercado organizado.

São Paulo, 31 de março de 2O23

Rogerio Luiz Zanin
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