BRAZIL DISCLOSURE
A Passfolio Securities, LLC (“Passfolio”) é membro da FINRA e da SIPC, autorizada a funcionar
nos Estados Unidos da América, sob o registro regulatório CRD#: 299874 / SEC#: 8-70262. Os
relatórios de corretagem da FINRA para a Passfolio estão disponíveis em
https://www.finra.org/brokercheck.
A Passfolio não está autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferecer
diretamente serviços de distribuição de valores mobiliários a investidores residentes,
domiciliados ou constituídos na República Federativa do Brasil. Nada aqui deve ser entendido
como uma oferta de serviços endereçados a esses investidores.
Conforme Parecer de Orientação da CVM nº 33, 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 deve ter conhecimento do idioma
e da regulação local.
A Passfolio 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.
Investir em valores mobiliários envolve risco, incluindo possível perda do valor principal. Os
valores mobiliários não possuem cobertura do FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) e
não possuem garantia bancária.
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.
A Passfolio não faz recomendações nem oferece consultoria em investimentos financeiros, ou
em assuntos legais ou fiscais. Todas as informações fornecidas são de natureza geral e não

pretendem substituir um aconselhamento individualizado e específico sobre impostos, leis ou
planejamento de investimentos. Os investidores devem se informar e, quando apropriado,
consultar um profissional sobre possíveis consequências fiscais associadas à oferta, compra,
posse ou alienação de ações de acordo com as leis de seu país de cidadania, residência,
domicílio ou incorporação. Alterações legislativas, administrativas ou judiciais podem modificar
as consequências tributárias e, como é o caso de qualquer investimento, não há garantia de
que a posição fiscal ou a posição tributária proposta que prevalece quando um investimento é
realizado durará indefinidamente. Nenhuma informação deve ser considerada como oferta,
recomendação, solicitação de oferta ou conselho para comprar ou vender qualquer título.
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

