
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIA SOCIAL

Títulos inferiores a US $5 custam US $0,02/ação. Consulte nossas divulgações sobre outras
cobranças.
Por favor, veja os termos do nosso programa de indicação.
Por favor, veja nossa divulgação de ações fracionárias.
Leia as divulgações legais importantes que se aplicam ao seu relacionamento com a Passfolio.
 
Investir envolve riscos, incluindo perda do capital.

Valores mobiliários e criptomoedas são tipos de ativos muito diferentes.

Criptomoedas não são valores mobiliários.

A compra de criptomoedas envolve diversos riscos. Leia a Divulgação de Riscos de
Criptomoedas da Passfolio Financial.

Serviços de troca de moeda e criptomoeda fornecidos pela Passfolio Financial LLC, uma
empresa de serviços monetários dos EUA registrada na FinCEN. A Passfolio Financial LLC não
é membro da FINRA ou da SIPC. As criptomoedas não são ações e seus investimentos em
criptomoedas não são protegidos pelo seguro FDIC ou SIPC. Produtos e serviços de valores
mobiliários oferecidos a investidores autodirigidos por meio da Passfolio Securities LLC,
membro da FINRA/SIPC. Passfolio Securities LLC não fornece serviços relacionados a
criptomoedas. A Passfolio Securities LLC é membro do SIPC, que protege os clientes de
valores mobiliários de seus membros em até US$500.000 (incluindo US$250.000 para pedidos
em dinheiro). Material explicativo disponível sob encomenda ou via www.sipc.org.

 Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, os riscos e os encargos e
despesas de um “Fundo Negociado em Bolsa” (ETF) antes de investir. Antes de investir em
qualquer ETF, considere seu objetivo, riscos, encargos e despesas de investimento. Entre em
contato conosco pelo www.passfolio.com/contact para obter um prospecto contendo essas
informações. Leia atentamente.

Os ETFs estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos
subjacentes. Os ETFs estão sujeitos às taxas de administração e outras despesas. As ações
da ETF são compradas e vendidas por preço de mercado, que podem ser maiores ou menores
que o seu 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 do que seu custo original. Os
ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das ações. Alguns fundos negociados em bolsa
especializada podem estar sujeitos a riscos adicionais de mercado. Os produtos negociados
em bolsa alavancada e inversa não são projetados para comprar e manter investidores ou
aqueles que não pretendem gerenciar seus investimentos diariamente. Esses produtos são
para investidores sofisticados que entendem seus riscos (incluindo o efeito da composição

http://www.passfolio.com/contact


diária dos resultados de investimentos alavancados) e que pretendem diariamente monitorar e
gerenciar ativamente seus investimentos.
 
Certifique-se de considerar sua própria situação financeira, realizar pesquisas completas e
consultar um profissional qualificado na área de impostos antes de tomar qualquer decisão de
investimento em relação aos REITs. Os investimentos em FIIs e outros títulos imobiliários estão
sujeitos a riscos semelhantes aos investimentos diretos em imóveis. O setor imobiliário é
particularmente sensível a desacelerações econômicas.

Passfolio Advisers, LLC é um consultor de investimentos registrado na Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”).

Passfolio é a marca registrada de Panchain, Inc. Passfolio Securities LLC, Passfolio Financial
LLC e Passfolio Nigeria Limited são subsidiárias de propriedade total da Panchain, Inc.
Passfolio Nigéria está registrada na Comissão de Assuntos Corporativos da Nigéria.

Para comprar títulos usando criptomoedas, você deve primeiro convertê-los em dólares
americanos usando a Passfolio Financial LLC. Em seguida, você deve mover os rendimentos
em dólares americanos para sua conta de corretagem na Passfolio Securities LLC, onde
poderá usá-los para comprar títulos.

Conteúdo, notícias, pesquisas, ferramentas, dados de mercado e símbolos de valores
mobiliários são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação
ou solicitação para compra ou venda de um valor mobiliário específico ou se envolver em
qualquer estratégia de investimento específica. Empresas que não são afiliadas a nós podem
fornecer parte do conteúdo. A fonte de todo o conteúdo de terceiros é clara e destacada. Não
participamos da preparação, adoção ou edição de conteúdo de terceiros e não endossamos ou
aprovamos esse conteúdo. As informações fornecidas não têm garantia de integridade ou
precisão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções ou outras informações
relacionadas à probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética,
não são garantidas quanto à precisão ou completude, não refletem os resultados reais de
investimento e não são garantias de resultados futuros.

Todo investimento envolve riscos, as perdas podem exceder o valor investido e o desempenho
passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante
resultados ou retornos futuros. Antes de investir em um fundo, considere os objetivos, riscos,
encargos e despesas de investimento do fundo. Contate-nos para obter um prospecto contendo
essas informações.

Lembre-se de que a diversificação não é uma estratégia de investimento sem risco e, em
certas circunstâncias, pode não se adequar aos seus objetivos de investimento. O desempenho
passado não é garantia de resultados futuros.

Quando um investimento é denominado em uma moeda diferente da moeda do investidor, as
mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor, preço ou receita
derivada do investimento.



As marcas registradas e os logotipos são propriedade de seus respectivos proprietários e não
representam endossos de qualquer tipo. Salvo indicação em contrário, Passfolio Securities,
LLC e suas afiliadas não são parceiras, afiliadas ou licenciadas dessas empresas.


