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1. Sumário 

Este Manual de rateio e divisão de ordens (“Manual” ou “documento”)  da Credit Suisse Hedging-Griffo 

Corretora de Valores S.A. (“CSHG” ou “CSHG Imobiliário”) formaliza e esclarece os procedimentos para rateio 

e divisão de ordens agrupadas, quando da ocorrência dessa atividade, que a CSHG realiza em seu papel de 

Administradora de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”ou “Fundos”). 
 

O presente  Manual foi elaborado para disciplinar tal metodologia aplicável  aos FII administrados pela CSHG.  
 

 

2. Da especificidade dos FII e da não aplicabilidade de ordens 

agrupadas 
 
A CSHG declara, através do presente Manual, que, em virtude da natureza dos FII que administra e 

da especificidade da Política de Investimento de cada um deles, não pratica, para esses Fundos, 
execução agrupada e, consequentemente, rateio e divisão de ordens, sendo certo que na 

eventualidade de mudança em sua forma de atuação, incluindo a adoção de procedimentos desta 

natureza, ensejará na alteração do presente documento. 

 
 

3. Publicidade 

Este Manual poderá ser alterado a qualquer momento e sua versão integral e atualizada poderá ser 

acessado no seguinte endereço eletrônico: http://www.cshg.com.br 

 

 

http://www.cshg.com.br/

