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1. APRESENTAÇÃO

INSTANT TRADING EU LTD (A ‘Empresa’) está incorporada na República do Chipre com
o Certificado de Incorporação Nº. HE 266937. A Empresa é autorizada e regulamentada pela
Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’), com a licensa Nº. 266/15, e opera
ao abrigo da Prestação de Serviços de Investimento, o Exercício de Atividades de
Investimento, o Funcionamento de Mercados Regulamentados e Outras Questões
Relacionadas Lei de 2017, Lei 87(I)/2017, como posteriormente alterado periodicamente (a
"Lei").

Em conformidade com a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15
de Maio de 2014 relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera as Diretivas
2002/92/CE e 2011/61/UE ("DMIF II") e as disposições da Lei, a Sociedade está obrigada a
prestar informações aos seus clientes ("Clientes", "você") sobre riscos gerais de investimento
e riscos associados às diferentes categorias de instrumentos financeiros oferecidos pela
Sociedade.

2. GERAL

Cada tipo de instrumento financeiro tem características próprias e implica riscos diferentes,
dependendo da natureza de cada investimento. Uma descrição geral da natureza e dos riscos
dos instrumentos financeiros é resumida a seguir. Contudo, este documento NÃO divulga
todos os riscos associados ou outros aspectos importantes dos instrumentos financeiros e
NÃO deve ser considerado como aconselhamento ou recomendação de investimento para a
prestação de qualquer serviço ou investimento em qualquer instrumento financeiro.
O Cliente NÃO deve realizar nenhuma operação nestes ou em quaisquer outros instrumentos
financeiros, a menos que esteja plenamente consciente da natureza dos mesmos, dos riscos
envolvidos e da extensão de sua exposição a estes riscos. Em caso de incerteza quanto ao
significado de qualquer um dos avisos descritos abaixo, o Cliente deve procurar um
aconselhamento jurídico ou financeiro independente antes de tomar qualquer decisão de
investimento.

O Cliente também deve estar ciente de que:

● o valor de qualquer investimento em instrumentos financeiros pode flutuar para
baixo ou para cima, e o investimento pode diminuir ao ponto de se tornar inútil;

● retornos anteriores não constituem uma indicação de um possível futuro retorno;
● A negociação de instrumentos financeiros pode implicar impostos e/ou qualquer

outro imposto;
● a colocação de ordens contingentes, tais como ordens "stop-loss", não limitará

necessariamente as perdas aos valores investidos, uma vez que os mercados
podem flutuar mais do que o esperado; e

● mudanças nas taxas de câmbio, podem afetar negativamente o valor, preço e/ou
desempenho dos Instrumentos Financeiros negociados em uma moeda diferente
da moeda base do Cliente.
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3. AVISO GERAL DE RISCO

Contratos por diferenmça (‘CFDs’) são produtos financeiros complexos, a maioria dos quais
não tem data de vencimento definida. Portanto, uma posição CFD vence na data escolhida
para fechar uma posição aberta existente. Os CFDs, que são produtos alavancados, incorrem
num alto nível de risco e podem resultar na perda de todo o seu capital investido. Como
resultado, os CFDs podem não ser apropriados para todos os indivíduos. Você não deve
arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, deve assegurar-se
de que compreende os riscos envolvidos e ter em conta o seu nível de experiência. Deve
procurar aconselhamento independente, se necessário.

4. RISCOS GERAIS RELACIONADOS

Risco do Mercado: é o risco de que o valor de uma carteira diminua devido à variação de
valor dos fatores de mercado, tais como preços de ações, taxas de juro, taxas de câmbio e
preços de mercadorias. No caso de uma flutuação negativa dos preços, os investidores em
instrumentos financeiros correm o risco de perder parte ou todo o seu capital investido.

Risco sistêmico: é o risco de colapso de todo o mercado ou de todo o sistema financeiro.
Refere-se aos riscos impostos pelas interdependências num sistema ou mercado, onde a falha
de uma única entidade ou grupo de entidades pode causar um efeito negativo em cascata, que
pode potencialmente fazer cair todo o sistema ou mercado.

Risco de crédito: é o risco de um mutuário não pagar um empréstimo ou não cumprir uma
obrigação contratual (isto é, não pagar juros aos obrigacionistas). O risco de crédito está
intimamente ligado ao retorno potencial de um investimento, sendo o mais notável o fato dos
rendimentos das obrigações estarem fortemente correlacionados com o seu risco de crédito
percebido.

Risco de liquidação: é o risco de uma contraparte não entregar um título ou o seu valor em
dinheiro por acordo quando o título foi negociado depois de a outra contraparte ou
contrapartes já terem entregue um título ou valor em dinheiro por acordo comercial. Este
risco é limitado quando o investimento envolve instrumentos financeiros negociados em
mercados regulamentados devido à regulamentação de tais mercados. Este risco aumenta
caso o investimento envolva instrumentos financeiros negociados fora dos mercados
regulamentados ou quando a sua liquidação ocorra em diferentes fusos horários ou em
diferentes sistemas de compensação.

Risco de liquidez: é o risco decorrente da falta de comercialidade de um investimento que
não pode ser comprado ou vendido com rapidez suficiente para evitar ou minimizar uma
perda. O risco de liquidez se torna particularmente importante para os investidores que estão
prestes a manter ou que atualmente mantém um ativo, uma vez que afeta a sua capacidade de
negociação.

Risco operacional: é o risco das operações comerciais falharem devido a erro humano. O
risco operacional mudará de indústria para indústria e é uma consideração importante a tomar
quando se olha para potenciais decisões de investimento. As indústrias com menor interação
humana provavelmente terão menor risco operacional.
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Risco cambial: é o risco de o valor de um investimento ser afetado por alterações nas taxas
de câmbio.

Risco do país: é o risco de que o retorno de um investimento possa sofrer como resultado de
mudanças políticas ou instabilidade em um país. A instabilidade que afeta os retornos do
investimento pode resultar de uma mudança no governo, nos órgãos legislativos, noutros
decisores políticos estrangeiros, ou no controlo militar.

Risco da taxa de juros: é o risco de que o valor de um investimento possa mudar devido a
uma alteração no nível absoluto das taxas de juros, no diferencial entre duas taxas, na forma
da curva de rendimento ou em qualquer outra relação de taxa de juro.

5. RISCOS RELACIONADOS COM OS SERVIÇOS

5.1. Descrição do CFD

Um CFD é um acordo para comprar ou vender um contrato que reflete o desempenho de um
instrumento subjacente, incluindo, entre outros, divisas, metais preciosos, futuros e ações.
Um CFD é uma transação à vista não entregue onde o lucro ou perda é determinado pela
diferença entre o preço pelo qual um CFD é comprado e o preço pelo qual é vendido e
vice-versa.

Os CFDs permitem à Empresa fornecer aos Clientes todos os benefícios e riscos de possuir
um título sem realmente possuí-lo. Uma lista completa dos CFDs em oferta pela Empresa
está disponível em seu website, Instaforex https://www.instaforex.eu/specifications

5.2. Riscos Relacionados ao CFD

Instrumentos com alra volatilidade:
O Cliente deve considerar que existe um alto risco de perdas, bem como lucros, uma vez que
alguns instrumentos são negociados dentro de amplas faixas intradiárias com movimentos
voláteis de preços. Os preços dos instrumentos podem flutuar rapidamente e em amplas
faixas e podem refletir eventos imprevisíveis ou mudanças de condições que estão além do
controle da Companhia ou do Cliente. As condições de mercado podem impossibilitar a
execução da ordem de um Cliente ao preço declarado, levando a perdas.

Os preços dos instrumentos são influenciados, entre outras coisas, pela implementação de
programas e políticas políticas políticas políticas, governamentais, agrícolas, comerciais,
financeiras e comerciais e por eventos socioeconômicos nacionais e internacionais e pelas
características psicológicas predominantes do mercado relevante. Portanto, uma
instrução/ordem de "stop loss" não pode garantir o limite da perda do Cliente.

O Cliente aceita que perda significativa pode levar à perda parcial ou total do valor do seu
investimento. Isto é devido ao sistema de margem que se aplica a tais operações onde um
movimento adverso do mercado pode levar rapidamente à perda de todo o depósito do
Cliente, mas que também pode levar a uma perda adicional substancial.
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Alvancagem (ou  gearing):
Ao contrário da negociação tradicional, a negociação em margem permite ao Cliente negociar
os mercados pagando apenas uma pequena fração do valor total da negociação. Deve-se notar
que alavancagem significa que um movimento relativamente pequeno do mercado pode levar
a um movimento proporcionalmente muito maior no valor da posição do Cliente..

A Empresa irá monitorar a alavancagem aplicada às posições do Cliente e se reserva o direito
de diminuir a alavancagem dependendo do volume de operações do Cliente..

Oerações de compra e venda (‘OTC’):
Ao negociar CFDs, forex e metais preciosos, o Cliente está efetivamente entrando em uma
operação OTC; onde as partes negociam diretamente entre si em vez de através de um
mercado de câmbio regulado.

As operações OTC podem envolver maior risco em comparação com as operações que
ocorrem em mercados cambiais regulamentados. Devido à ausência de uma contraparte
central, as partes suportam certo risco de crédito, risco de incumprimento ou podem enfrentar
situações em que é impossível liquidar posições ou avaliar o valor de uma posição..

Suspensão da operação:
Quando as condições de negociação são tais que pode ser difícil ou impossível liquidar uma
posição, como quando a negociação na bolsa relevante é suspensa ou restrita, colocar um
"stop loss" não necessariamente limitará as perdas para os valores desejados, já que a
execução da ordem de "stop loss" ao preço estipulado pode ser impossível. Além disso, a
execução de uma ordem de "stop loss" pode ser pior do que o preço estipulado e as perdas
realizadas podem ser maiores do que o esperado.

Margem da conta e requisitos:
As operações marcadas requerem que o Cliente faça uma série de pagamentos contra o preço
de compra, em vez de pagar todo o preço de compra imediatamente. O nível da margem
exigida dependerá do ativo subjacente do instrumento e pode ser fixado ou calculado a partir
do preço atual do instrumento subjacente. Os requisitos específicos de margem do
instrumento podem ser encontrados no site da Empresa.

O Cliente precisa garantir que tenha sempre margem suficiente em sua conta de negociação a
fim de manter uma posição aberta. É obrigação do Cliente monitorar quaisquer posições
abertas, para evitar que as posições sejam fechadas pela Empresa devido à indisponibilidade
de fundos. A Empresa não é responsável por notificar o Cliente em tais casos.

A empresa não é obrigada a fazer chamadas de margem para o Cliente e não é responsável
perante o Cliente por qualquer falha da Empresa no contato ou tentativa de contato com o
Cliente.

A Empresa tem o direito de alterar os requisitos de margem dando ao Cliente cinco (5) dias
de calendário de antecedência por escrito. No entanto, no caso de um Evento de Força Maior,
a Companhia tem o direito de alterar os requisitos de margem sem aviso prévio por escrito.

Operação de investimento de passivo contingente:
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Em virtude da natureza das operações marginadas, como explicado acima, o Cliente pode
sofrer uma perda total dos fundos que foram depositados para abrir e manter uma posição. O
não cumprimento por parte do Cliente de uma chamada de margem, ou seja, o pagamento de
fundos adicionais para manter uma posição, resultará na venda da posição.

Operações não marginadas, podem ainda ter a obrigação de fazer pagamentos adicionais além
de qualquer quantia paga ao firmar o contrato.

Tributação, comissões e outros encargos:
O Cliente deve estar ciente das comissões e outros encargos antes de começar a negociar. As
taxas podem ser expressas em termos monetários ou percentuais. Portanto, é responsabilidade
do Cliente compreender a base sobre a qual tais encargos são feitos.

A legislação e suas alterações, ou uma mudança na situação pessoal do Cliente, pode resultar
na negociação de instrumentos financeiros tributáveis e sujeitos a outros impostos.

O Cliente deve procurar aconselhamento independente sobre a sua responsabilidade fiscal
e/ou outros deveres, uma vez que é responsável por tais responsabilidades.

Valores do Swap:
Se um Cliente mantém qualquer posição durante a noite, então uma taxa de swap aplicável
será aplicada. Os valores de swap são claramente indicados no site da Empresa em Instaforex
https://www.instaforex.eu/specifications e aceites pelo Cliente durante o processo de registro
da conta, conforme descrito no acordo da Empresa.

A taxa de swap depende principalmente do nível das taxas de juros, bem como da taxa da
Companhia por ter uma posição aberta durante a noite. A Companhia tem a liberdade de
alterar o nível da taxa de swap em cada CFD a qualquer momento e o Cliente reconhece que
será informado pelos sites da Empresa. O Cliente reconhece ainda que é responsável por
rever as especificações dos CFDs localizados nos sites da Empresa para ser atualizado no
nível do valor de swap antes de colocar qualquer ordem com a Corretora.

Ordens ou estratégias para redução de riscos:
A Companhia disponibiliza certas ordens (por exemplo, ordens "stop-loss", quando permitido
pela lei local, ou ordens "stop-limit"), que se destinam a limitar as perdas a certos montantes.
Essas ordens podem não ser adequadas, uma vez que as condições de mercado impossibilitam
a sua execução, por exemplo, devido à falta de liquidez no mercado. O nosso objetivo é lidar
com essas ordens de forma justa e rápida, mas o tempo necessário para preencher a ordem e o
nível em que a ordem é preenchida depende do mercado subjacente. Em mercados em rápida
movimentação, um preço para o nível da sua ordem pode não estar disponível, ou o mercado
pode se afastar rápida e significativamente do nível de stop antes de nós o preenchermos.
Estratégias que utilizam combinações de posições, tais como posições "spread" e "straddle"
podem ser tão arriscadas como tomar simples posições "longas" ou "curtas". Portanto, as
ordens "stop limit" e "stop loss" não podem garantir o limite de perda.
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5.3. Riscos Operacionais Relacionados

Riscos técnicos:
O Cliente e não a Empresa será responsável pelos riscos de perdas financeiras causadas por
falha, mau funcionamento, interrupção, desconexão ou ações maliciosas de informação,
comunicação, eletricidade, eletrônica ou outros sistemas, que não sejam resultado de
negligência grave ou incumprimento intencional da Empresa.

Se o Cliente realizar operações num sistema eletrônico, ficará exposto a riscos associados ao
sistema, incluindo a falha de hardware, software, servidores, linhas de comunicação e falha
da Internet. O resultado de tal falha pode ser que sua ordem não seja executada de acordo
com as instruções do Cliente ou não seja executada de forma alguma. A Empresa não aceita
qualquer responsabilidade se houver este tipo de falha.

O Cliente reconhece que as informações não criptografadas transmitidas por e-mail não estão
protegidas contra qualquer acesso não autorizado.

Em momentos de fluxo de ordens excessivos o Cliente pode ter algumas dificuldades para se
conectar por telefone ou pela(s) plataforma(s)/sistema(s) da Empresa, especialmente no
mercado rápido (por exemplo, quando os principais indicadores macroeconômicos ou
notícias são divulgados).

O Cliente reconhece que a Internet pode estar sujeita a eventos que possam afetar seu acesso
aos websites da Companhia e/ou à(s) plataforma(s)/sistema(s) de negociação da Empresa,
incluindo mas não se limitando a interrupções ou problemas de transmissão, falhas de
software e hardware, desconexão da Internet, falhas na rede pública de eletricidade ou
ataques de hackers. A Empresa não é responsável por quaisquer danos ou perdas resultantes
de tais eventos que estejam além de seu controle razoável ou por quaisquer outras perdas,
custos, responsabilidades ou despesas (incluindo, sem limitação, perda de lucro) que possam
resultar da impossibilidade do Cliente de acessar o site da Empresa e/ou o sistema de
negociação ou atraso ou falha no envio de ordens ou operações.

Em relação ao uso de equipamentos informáticos e redes de comunicação de dados e voz, o
Cliente assume os seguintes riscos, entre outros, em que a Empresa não tem qualquer
responsabilidade por qualquer perda resultante:

● corte de energia do equipamento do lado do Cliente ou do fornecedor, ou do operador
de comunicação (incluindo comunicação de voz) que serve o Cliente;

● danos físicos (ou destruição) dos canais de comunicação utilizados para ligar o
Cliente e o provedor (operador de comunicação), o provedor e o servidor de
negociação ou de informação do Cliente;

● interrupção (qualidade inaceitavelmente baixa) da comunicação através dos canais
utilizados pelo Cliente, ou dos canais utilizados pelo fornecedor, ou operador de
comunicação (incluindo comunicação de voz) que são utilizados pelo Cliente ou pela
Empresa;

● errado ou inconsistente com as configurações de requisitos do terminal do Cliente;
● atualização inesperada do terminal do Cliente;
● ao realizar uma transação através da comunicação de voz por telefone (linhas

terrestres ou celulares), o Cliente corre o risco de ter problemas de discagem, ao tentar
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entrar em contato cum um colaborador da Empresa devido a problemas de qualidade
de comunicação e carga de canais de comunicação;

● o uso de canais de comunicação, hardware e software, geram o risco de não recepção
de uma mensagem (incluindo mensagens de texto) por parte do Cliente da Empresa;

● operar por telefone pode ser impedido pela sobrecarga da ligação;
● mau funcionamento ou inoperabilidade da plataforma de negociação, que também

inclui o terminal do Cliente.

O Cliente pode sofrer perdas financeiras causadas pela materialização dos riscos acima, a
Empresa não aceita nenhuma responsabilidade ou obrigação no caso de tal risco se
materializar e o Cliente será responsável por todas as perdas relacionadas que ele possa
sofrer.

Risco regulamentar e jurídico:
Uma alteração nas leis e regulamentos pode ter um impacto material num instrumento
financeiro e nos investimentos num setor ou mercado. Uma mudança nas leis ou
regulamentos feita por um governo ou órgão regulador ou uma decisão tomada por um órgão
judicial pode aumentar os custos operacionais do negócio, diminuir a atratividade do
investimento, mudar o cenário competitivo e, como tal, alterar as possibilidades de lucro de
um investimento. Este risco é imprevisível e pode variar de mercado para mercado.

Plataforma de negociação:
O Cliente é avisado que ao negociar em uma plataforma de negociação eletrônica ele assume
o risco de perdas financeiras que podem ser uma consequência, entre outras coisas:

● falha dos dispositivos do Cliente, software e má qualidade de conexão;
● falha, mau funcionamento ou mau uso do hardware ou software da Empresa ou do

Cliente;
● trabalho inadequado dos equipamentos do Cliente;
● configuração errada do terminal do Cliente;
● atualizações tardia do terminal do Cliente.

O Cliente reconhece que só é permitida uma instrução de cada vez na fila de espera. Uma vez
que o Cliente tenha enviado uma instrução, uma nova instrução pode ser dada à Empresa.

O Cliente reconhece que a única fonte confiável de informação de fluxo de cotações é a da
base de cotações do servidor em tempo real. A base de cotações no terminal do Cliente não é
uma fonte confiável de informação de fluxo de cotações porque a conexão entre o terminal do
Cliente e o servidor pode ser interrompida em algum ponto e algumas das cotações podem
simplesmente não alcançar o terminal do Cliente.

O Cliente reconhece que quando o Cliente fecha a janela de colocação/eliminação de ordens
ou a janela de abertura/fechamento de posições, uma instrução, que tenha sido enviada ao
servidor, não será cancelada.

As ordens podem ser executadas uma de cada vez enquanto se está na fila. Várias ordens da
mesma conta de negociação ao mesmo tempo não podem ser executadas.

O Cliente reconhece que quando o Cliente fecha a ordem, esta não será cancelada.
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Caso o Cliente não tenha recebido como resultado de Eventos de Força Maior a execução da
ordem enviada anteriormente, mas decida repetir a ordem, o Cliente deve aceitar o risco de
fazer duas transações em vez de uma.

O Cliente reconhece que se uma ordem pendente em um CFD já foi executada mas o Cliente
envia uma instrução para modificar seu nível, a única instrução, que será executada, é a
instrução para modificar os níveis "stop loss" e/ou "take profit" na posição aberta quando a
ordem pendente for acionada..

Comunicação entre o Cliente e a Empresa:
O Cliente deve aceitar o risco de quaisquer perdas financeiras causadas pelo fato de que o
Cliente tenha recebido com atraso ou não tenha recebido qualquer aviso da Empresa.

O Cliente reconhece que as informações não criptografadas transmitidas por e-mail não estão
protegidas contra qualquer acesso não autorizado.

A Empresa não tem responsabilidade se terceiros não autorizados tiverem acesso à
informação, incluindo endereços eletrônicos, comunicação eletrônica e dados pessoais, dados
de acesso quando os dados acima forem transmitidos entre a Companhia e o Cliente ou
quando utilizar a Internet ou outros meios de comunicação em rede, telefone ou qualquer
outro meio eletrônico, que não sejam resultado de negligência grave ou inadimplência
intencional da Empresa.

O Cliente é totalmente responsável pelos riscos em relação às mensagens de correio interno
do sistema de negociação online da Companhia não entregues, enviadas ao Cliente pela
Empresa.

6. EVENTOS DE FORÇA MAIOR

Eventos de força maior ("Eventos de força maior") refere-se a evento ou circunstância
extraordinária fora do controle do partido ou partidos, como uma guerra, greve, motim, crime
ou evento descrito pelo termo legal ato de Deus (furacão, inundação, terremoto, erupção
vulcânica, etc.).

Em caso de evento de Força Maior, a Empresa pode não estar em condições de providenciar a
execução de ordens do Cliente ou cumprir suas obrigações sob o acordo do Cliente com o
Cliente encontrado no site da Empresa.
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf

Como resultado, o Cliente pode sofrer perdas financeiras.

De acordo com o contrato do Cliente, a Empresa não será responsável ou terá qualquer
responsabilidade por qualquer tipo de perda ou dano decorrente de qualquer falha,
interrupção ou atraso no cumprimento de suas obrigações nos termos do contrato do Cliente
quando tal falha, interrupção ou atraso for devido a um Evento de Força Maior.
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7. RISCOS RELACIONADOS A OFERTA PÚBLICA INICIAL (IPO)

7.1. Fatores de risco específicos para o emissor/garantidor

Riscos relacionados a situação financeira do emissor
A Empresa (emissor) pode dispor de seus investimentos em um momento adverso para
satisfazer suas necessidades financeiras. Os investidores também devem considerar se o
Emissor é suficientemente diversificado para que o valor de cada título possa ter um efeito
expressivo em sua situação financeira.
Riscos relacionados as atividades comerciais e industriais do emissor
Quando a Empresa (emissor) foi constituida e qual é seu histórico de investimento e sua
política de virtude. Os investidores devem considerar que a Empresa (emissor) pode ser
dissolvida ou encerrada.
Risco legal e regulatório
O valor dos ativos do Emissor pode ser afetado por mudanças imprevisíveis na infraestrutura
legal, desenvolvimentos políticos internacionais, políticas comerciais, qualquer tipo de
restrição que possa afetar os investidores, mudanças na tributação, flutuações cambiais, etc.
Risco de controle interno
A empresa criou mecanismos de auditoria e relatórios sólidos e confiáveis, que cobrem as
normas para este mercado.
Riscos ambientais, sociais e de governança
Condições econômicas gerais, movimentos de preços nos mercados nos quais a Empresa
pode investir, podem ser influenciados por: políticas comerciais e fiscais do governo; eventos
políticos e econômicos nacionais e internacionais e mudanças nas taxas de juros.

7.2. Fatores de risco específicos para os títulos

Riscos relacionados a natureza dos títulos
O preço das Ações pode subir e cair e os investidores podem não receber os valores
originalmente investidos. Os investidores devem ser capazes de suportar um risco potencial
de perda.
Riscos relacionados ao subjacente
Ações ordinárias e títulos de participação de capital semelhantes geralmente representam a
posição mais subordinada na estrutura de capital de um emissor e, como tal, geralmente dão
aos detentores o direito a uma participação em ativos do emissor, se houver, permanecendo
depois que todas as reivindicações mais importantes a tais ativos tenham sido satisfeitas. Os
proprietários de ações ordinárias geralmente só têm direito a dividendos se e na medida
declarada pelo órgão dirigente do emissor a partir da renda ou outros ativos disponíveis após
a realização de juros, dividendos e quaisquer outros pagamentos necessários sobre títulos
majoritários do emissor. Garantias e direitos de compra de ações são títulos que permitem,
mas não obrigam seus titulares a subscrever outros títulos de capital e não representam
quaisquer direitos sobre os ativos do emissor. Como resultado, garantias e direitos de compra
de ações podem ser considerados mais especulativos do que outros tipos de investimentos em
ações..

Um movimento de preços relativamente pequeno pode resultar em um lucro ou prejuízo
elevado e proporcional à quantidade de fundos realmente colocados como margem. Em
algumas circunstâncias, os mercados podem ser ilíquidos, o que dificulta a compra ou
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alienação de contratos aos preços cotados nas diversas bolsas ou aos spreads normais de
compra/venda cotados fora da bolsa.
Riscos relacionados à oferta ao público e/ou admissão dos valores mobiliários à negociação
em um mercado regulamentado
Os investidores só poderão realizar seu investimento na Empresa resgatando suas ações
participantes (o que só poderá ser realizado na respectiva data de resgate) ou por transferência
para outra pessoa e ambos os métodos de realização dos investimentos do Investidor estão
sujeitos a certas restrições em certas circunstâncias. Um investimento na Empresa deve,
portanto, ser visto como menos líquido quando comparado a ações negociadas em bolsa e
sujeito a risco.

As Ações Participantes não estão sendo registradas para permitir uma oferta pública sob as
leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Os Acionistas normalmente podem dispor
de suas Ações Participantes por meio de resgate na data e preço de resgate respectiva.

Para todos os títulos negociados em bolsas públicas, cada bolsa normalmente tem o direito de
suspender ou limitar a negociação de todos os títulos que ela lista.

Os potenciais investidores são aconselhados a buscar aconselhamento financeiro, jurídico e
fiscal independente antes de fazer um investimento.
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