
 

 

 

 

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

1. Aspectos Gerais 

A AF Invest Administração de Recursos Ltda. é uma sociedade autorizada pela 

CVM a prestar os serviços de administração de carteira de valores mobiliários 

exclusivamente na modalidade gestão de recursos. Tal atividade é exercida 

principalmente por meio da gestão de fundos de investimento. Em complemento à sua 

atividade principal, a AF Invest realiza a distribuição de cotas dos fundos de 

investimento sob sua gestão, na forma autorizada pela CVM.  

Os produtos de investimento que a AF Invest recomendará aos seus clientes 

são apenas os fundos de investimento sob gestão própria. 

 

2. Remuneração da instituição pela Distribuição de Produtos de Investimentos 

A AF Invest não recebe qualquer remuneração, direta ou indireta, pela 

atividade de distribuição dos fundos de investimento sob gestão própria. Toda a 

remuneração da gestora é decorrente das taxas de administração e de performance 

cobradas das carteiras de valores mobiliários sob gestão. 

 

3. Potenciais Conflitos de Interesse 

Como a AF Invest realiza apenas a distribuição das cotas dos fundos de 

investimento sob gestão própria sem receber qualquer remuneração pela atividade, 

não há qualquer conflito de interesses entre a atividade de distribuição e a de 

administração de carteira de valores mobiliários. 

 

4. Mitigadores 

Não há conflito de interesses a ser mitigado entre as atividades desenvolvidas 

pela AF Invest mencionadas neste relatório. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Aviso aos investidores 

Antes de investir, a AF Invest recomenda aos seus clientes e aos seus potenciais 

clientes que acessem o Portal de Educação Financeira da ANBIMA “Como Investir”, 

disponível gratuitamente no endereço eletrônico www.comoinvestir.com.br 

 

6. Vigência 

Este relatório entra em vigor no dia 16/12/2022, após sua devida aprovação 

pelo Comitê de Compliance. 

Este relatório será revisado em no máximo 24 meses, a contar da data de sua 

entrada em vigor, ou em virtude de situação superveniente que torne necessária a 

atualização de seu conteúdo. 

 

 


