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Sao Paulo, April 10, 2015 -- A Moody's América Latina atribuiu a Avaliação de Qualidade de Gestor de
investimentos MQ3 para a Apex Capital Ltda. (Apex Capital). A avaliação MQ3 reflete a opinião da Moody's de
que a gestora de recursos tem boas características de gestão. A Apex Capital é uma gestora de recursos
brasileira independente. Em 31 de dezembro de 2014, os ativos sob gestão da Apex Capital totalizaram
R$2,5 bilhões (US$931 milhões).

FUNDAMENTOS DA AVALIAÇÃO

A avaliação de qualidade de gestor de investimentos da Apex Capital reflete o seu processo de investimento
disciplinado, com foco na preservação de capital e retornos absolutos de longo prazo, time de profissionais
experiente e qualificado, com rotatividade dos funcionários muito baixa, e o crescimento significativo dos
ativos sob gestão nos últimos períodos. Também sustenta a avaliação MQ3 da Apex Capital o desempenho
ajustado ao risco muito forte de seus fundos assim como sua base de clientes relativamente ampla. Por outro
lado, a avaliação de qualidade de gestor é limitada pelo histórico relativamente curto de seus fundos (três
anos) e na sua exposição moderada ao risco de homem-chave ("key-man risk"). Os desafios da Apex Capital
são: (1) continuar atingindo crescimento sustentável, na medida que enfrenta um cenário altamente
competitivo, (2) sustentar o desempenho ajustado ao risco de seus fundos por um período mais longo e (3)
continuar a diversificar a sua base de clientes.

A estratégia de investimento da Apex Capital é orientada ao crescimento, com foco em empresas brasileiras
com perspectivas de crescimento acima da média. Todas as estratégias -- long-only, long-short e long biased
-- seguem o mesmo processo de investimentos. O processo de decisão de investimentos disciplinado segue
uma abordagem bottom-up que inclui filtros quantitativos e qualitativos para selecionar o universo para
investir, em conjunto com análise fundamentalista e inputs macroeconômicos -- um diferencial em
comparação com outras gestoras de ações independente. Além disso, a companhia considera uma margem
de segurança para cada investimento, atentando para o potencial de perda dos investimentos sob cenários de
stress.

A Moody's observou que a Apex Capital segue boas práticas e procedimentos de gestão de risco e controle. A
empresa conta com um sistema proprietário e um software não proprietário para gestão dos riscos de
mercado e liquidez, para monitorar a exposição/concentração assim como para gerar cenários de stress.

No Geral, a Moody's considera as atividades de gestão de investimentos da Apex Capital muito boas, com
base no processo de investimentos disciplinado da companhia, que é suportado por operações,
procedimentos de gestão de risco e controles sólidos, assim como por uma boa infra-estrutura de
investimentos.

A flexibilidade financeira da Apex Capital é limitada dado seu tamanho modesto, apesar de apresentar um
crescimento muito sólido dos ativos sob gestão desde seu lançamento e do sólido desempenho dos seus
fundos, o que resultou em lucros acumulados a Apex Capital relacionados à taxa de performance.

A Moody's comentou que os fundos da gestora têm mostrado desempenho ajustado ao risco muito fortes e
têm atingido seus objetivos de risco e retorno de maneira consistente. Os fundos long only, long-short e long
biased tiveram desempenho melhor do que os benchmarks globais e locais, assim como da maioria dos pares
locais. A Apex Capital tem obtido um dos melhores resultados ajustados ao risco dentro do universo de
empresas avaliadas pela Moody's. A Moody's considera os resultados de investimento da gestora como fortes
e em linha com a sua avaliação MQ3.

A avaliação MQ3 da Apex Capital poderia enfrentar pressão positiva se: a) os sólidos resultados de
investimento ajustados ao risco forem sustentados por um longo período; b) os ativos sob gestão continuem a
apresentar crescimento forte e sustentável. A avaliação MQ sofreria pressão negativa se: a) os desempenhos
dos fundos ajustados ao risco se deteriorarem em relação a benchmarks e pares; b) os fundos



experimentarem uma queda substancial nos ativos sob gestão; e c) se houver mudanças significativas nos
processos da empresa que aumentem os riscos operacionais.

Sediada em São Paulo, Brasil, a Apex Capital é uma gestora de recursos independente com foco na
preservação de capital e no resultado absoluto de longo prazo. Em 31 de Dezembro de 2014, o total de ativos
sob gestão da companhia atingiu R$2,5 bilhões (US$931 milhões).

Nota: As Avaliações da Qualidade de Gestor de Investimentos da Moody´s não indicam a capacidade de uma
companhia de pagar suas obrigações financeiras ou satisfazer obrigações financeiras contratuais assumidas
diretamente ou resultantes de carteiras de investimentos ativamente geridos. As avaliações também não
consideram o desempenho futuro de um portfólio, fundo mútuo ou qualquer outro veículo de investimento com
relação à valorização, volatilidade, valor patrimonial ou rendimento.

A metodologia principal usada nessa avaliação foi Abordagem da Moody's para Avaliações da Qualidade de
Gestor de Investimentos (MQ) de Gestoras de Ativos ("Moody's Approach to Investment Manager Quality
(MQ) Assessments of Asset Managers"), publicada em agosto de 2011. Consulte a página de Política de
Crédito do www.moodys.com.br para uma cópia desta metodologia.

DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS

Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa ação, as
divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora. Exceções desta abordagem existem
para as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a entidade classificada e Divulgação da
entidade classificada.

Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade no www.moodys.com.br para visualizar o histórico e
a última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz
respeito a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os
dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a
mais confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter maiores informações.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Processo de Rating do www.moodys.com.br para maiores informações
sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Processo de Avaliação do www.moodys.com.br para informações
adicionais sobre o horizonte de tempo no qual uma ação de rating pode acontecer depois que uma revisão ou
ação de perspectiva ocorreu.

Consulte a página de divulgação de avaliação no www.moodys.com.br para divulgações sobre principais
acionistas da Moody's e sobre relações pertinentes entre Moody's, seus acionistas e/ou emissores com rating
atribuído.

Consulte o www.moodys.com.br para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade
legal da Moody's que atribuiu o rating.

Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para quaisquer ratings de crédito referenciados
nesta publicação, consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com para
acessar as informações mais atualizadas sobre ação de rating de crédito e histórico de rating.
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