
 

DIVULGAÇÕES GERAIS 

 

Ativos inferiores a US$5 custam US$0,02/ação. Por favor, veja nossas divulgações sobre 
outras cobranças. 
Por favor, veja os termos do nosso programa de indicação. 
Por favor, veja as nossas divulgações sobre ações fracionárias. 
Por favor, leia divulgações legais importantes que se aplicam ao seu relacionamento com a 
Passfolio. 
 

 
Investir envolve risco, incluindo possível perda do principal. 

 
Valores mobiliários e criptomoedas são tipos muito diferentes de ativos. 
 
Criptomoedas não são valores mobiliários. 
 
A compra de criptomoedas envolve uma série de riscos. Por favor, leia a Divulgação de Risco 

de Criptomoedas da Passfolio Financial. 

 
Serviços de câmbio de moedas e criptomoedas oferecidos pela Passfolio Financial LLC 
("Passfolio Crypto"), uma empresa de serviços financeiros dos EUA registada no FinCEN. A 
Passfolio Financial LLC não é uma corretora. As criptomoedas não são protegidas nem pelo 
FDIC nem pelo SIPC. Produtos e serviços de valores mobiliários oferecidos a investidores 
autodirigidos através da Passfolio Securities LLC, Membro FINRA / SIPC. A Passfolio 
Securities, LLC não fornece serviços relacionados a criptomoedas. A Passfolio Securities LLC é 
membro do SIPC, que protege os ativos de clientes de seus membros em até US$500.000 
(incluindo US$250.000 para resgates em dinheiro). Folheto explicativo disponível mediante 
solicitação ou em www.sipc.org. 
 
Passfolio é o nome de marca da Panchain, Inc. Passfolio Securities LLC e Passfolio Financial 
LLC são subsidiárias integrais da Panchain, Inc. 
 
Para comprar títulos usando criptomoedas, você deve primeiro convertê-las em dólares 
americanos usando a Passfolio Financial LLC. Em seguida, você deve transferir o saldo em 
dólares americanos para sua conta de corretagem na Passfolio Securities LLC, onde você pode 
usá-lo para comprar títulos. 
 
A negociação online tem risco inerente devido à resposta do sistema, preço de execução, 
velocidade, liquidez, dados de mercado e tempos de acesso que podem variar devido às 
condições de mercado, desempenho do sistema, volatilidade do mercado, tamanho e tipo de 
ordem e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e outros riscos adicionais antes 
de negociar. 
 
Conteúdo, notícias, pesquisas, ferramentas, dados de mercado e símbolos de valores 
mobiliários são apenas para fins educativos e ilustrativos, e não implicam uma recomendação 
ou solicitação para comprar ou vender um valor mobiliário específico ou se envolver em 
qualquer estratégia de investimento específica. As informações fornecidas não têm garantia de 
integridade ou precisão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações 
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fornecidas não devem ser consideradas como aconselhamento jurídico ou tributário. Consulte 
um advogado ou profissional tributário sobre sua situação específica. As projeções ou outras 
informações relacionadas à probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza 
hipotética, não são garantidas quanto à precisão ou integridade, não refletem os resultados 
reais do investimento e não são garantias de resultados futuros.  
 
Todos os investimentos envolvem riscos, as perdas podem exceder o principal investido e o 
desempenho passado de um valor mobiliário, ramo, setor, mercado ou produto financeiro não 
garante resultados ou retornos futuros. Considere os objetivos de investimento, riscos, 
encargos e despesas de um fundo antes de investir. Entre em contato conosco para obter um 
prospecto com essas informações.  
 
Lembre-se de que a diversificação não é uma estratégia de investimento sem riscos e, em 
certas circunstâncias, pode não se adequar aos seus objetivos de investimento. O desempenho 
passado não é garantia de resultados futuros. 
 
Certos serviços ("Serviços") oferecidos por meio de nosso Aplicativo são oferecidos apenas em 
jurisdições onde é legal fazer isso. A disponibilidade dos Serviços pela internet não é uma 
solicitação ou oferta dos Serviços a qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde tal solicitação 
ou oferta for ilegal. Nós nos reservamos o direito de limitar a disponibilidade dos Serviços a 
qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição, a qualquer momento e a nosso critério 
exclusivo. Não declaramos que os Serviços são apropriados ou disponíveis para uso em locais 
fora dos Estados Unidos ou que o acesso ao nosso Aplicativo é legalmente permitido em 
países ou territórios onde os Serviços podem ser ilegais. Se acessar os Serviços em outros 
locais, você o fará por sua conta e risco, e você é responsável pelo cumprimento das leis 
locais. Em particular, nós não estamos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) a oferecer serviços de distribuição de valores mobiliários a investidores residentes, 
domiciliados ou incorporados na República Federativa do Brasil. Os Serviços não são 
especificamente dirigidos a investidores residentes, domiciliados ou incorporados na República 
Federativa do Brasil e não devem ser entendidos como uma oferta de serviços dirigida a tais 
investidores. 
 
Conforme Parecer de Orientação da CVM n° 33, de 30 de setembro de 2005, a Passfolio 
contratou a RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“RB 
Investimentos”), uma distribuidora de valores mobiliários brasileira devidamente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil e pela CVM, por meio da qual a RB Investimentos disponibiliza a oferta 
de serviços da Passfolio a investidores residentes, domiciliados ou constituídos na República 
Federativa do Brasil. Os serviços prestados pela RB Investimentos não devem ser entendidos 
como uma oferta de valores mobiliários direcionados a esses investidores. Embora a RB 
Investimentos tenha sido contratada para fornecer os serviços da Passfolio, a Passfolio oferece 
seus serviços exclusivamente nos Estados Unidos da América e sob as regras e regulamentos 
aplicáveis em tal país. Por se tratar de investimento realizado diretamente nos Estados Unidos 
da América por meio da Passfolio, tais serviços não foram registrados nem estão sujeitos à 
supervisão da CVM ou de outro órgão regulador brasileiro, de forma que o investidor dever ter 
conhecimento do idioma e da regulação local. Os investidores residentes, domiciliados ou 
incorporados na República Federativa do Brasil que se tornaram ou venham a se tornar 
clientes da Passfolio por meio da RB Investimentos podem entrar em contato nos seguintes 
endereços eletrônicos: suporte@passfolio.us / contato@rbinvestimentos.com 

 
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, 
encargos e despesas de um Fundo Negociado em Bolsa ("ETF", sigla em inglês) antes de 
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investir. Antes de investir em qualquer ETF, considere seu objetivo de investimento, os riscos, 
os encargos e as despesas. Entre em contato conosco em {3} para obter um prospecto com 
essas informações. Leia-o atentamente. Os ETFs estão sujeitos à flutuação do mercado e aos 
riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e 
outras despesas. As ações de ETF são compradas e vendidas a preço de mercado, que pode 
ser maior ou menor que o Valor Líquido do Ativo ("NAV"), e não são resgatadas 
individualmente do fundo. Os retornos do investimento variam e estão sujeitos à volatilidade do 
mercado, de modo que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem 
valer mais ou menos que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos 
das ações. Alguns fundos negociados em bolsa especializados podem estar sujeitos a riscos 
adicionais de mercado. Os produtos negociados em bolsa alavancados e inversos não foram 
concebidos para investidores que fazem "buy and hold" ou investidores que não pretendem 
gerenciar seus investimentos diariamente. Esses produtos são para investidores sofisticados 
que estão cientes de seus riscos (incluindo o efeito da composição diária dos resultados de 
investimentos alavancados) e que pretendem monitorar e gerenciar ativamente seus 
investimentos todos os dias. 
 
Certifique-se de considerar sua própria situação financeira, realizar uma pesquisa completa e 
consultar um profissional tributário qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento 
referente a REITs. Os investimentos em REITs e outros títulos imobiliários estão sujeitos aos 
mesmos riscos que os investimentos diretos em imóveis. O setor imobiliário é particularmente 
sensível às crises econômicas. 

 
Quando um investimento é denominado em uma moeda que não seja a moeda do investidor, 
as mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor, preço ou receita 
derivada do investimento. 
 
Os produtos de valores mobiliários: Não têm cobertura do FDIC · Não possuem garantia 
bancária · Podem perder valor 
 
Os dados de mercado são atualizados pelo menos a cada 15 minutos, salvo outra indicação. 
Dados de mercado fornecidos pela Polygon. 
 
Os relatórios de corretagem da FINRA para a Passfolio Securities LLC estão disponíveis em 
https://www.finra.org/brokercheck. 
 
As marcas registradas e os logotipos são de propriedade dos respectivos proprietários e não 
representam nenhum tipo de aprovação. Salvo outra indicação, a Passfolio Securities, LLC e 
suas afiliadas não são parceiras, afiliadas ou licenciadas dessas empresas. 
 
Passfolio Securities, LLC 
Membro FINRA/SIPC 
V.09 11/24/2020 
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