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Passfolio Securities, LLC
(Corretora)

Passfolio Advisers, LLC
(Consultora de Investimentos Registrada)

Item 1 – Introdução

Passfolio Securities, LLC e Passfolio Advisers, LLC são empresas afiliadas.

Passfolio Securities, LLC é uma corretora registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e membro da
Autoridade Regulatória da Indústria Financeira (FINRA) e da Corporação de Proteção de Investidores de Valores (SIPC).

Passfolio Advisers, LLC é uma consultora de investimentos registrada na SEC.

Tarifas de corretagem e investimento são distintas, e é importante que você entenda as diferenças entre elas.

Ferramentas gratuitas e simples estão disponíveis para pesquisas de firmas e profissionais financeiros em investor.gov/CRS, onde
também se encontram materiais educacionais sobre corretoras, consultorias de investimento e investimentos.

Item 2 – Relacionamentos e Serviços

Quais serviços e consultorias você pode me fornecer?

Descrição dos Serviços. Fornecemos a pequenos investidores
autodirigidos a possibilidade de comprar e vender valores
mobiliários negociados na bolsa de valores através de nosso
site e aplicativo para celular.

Descrição dos Serviços. Fornecemos serviços de consultoria de
investimento a pequenos investidores.

Recomendações. Não fazemos recomendações de tipos de
conta, valores mobiliários ou estratégias de investimento.

Recomendações. Através do uso de ferramentas online,
avaliamos as circunstâncias financeiras dos clientes. Com base
nos resultados obtidos, recomendamos uma carteira de
investimento com o objetivo de aplicação que consideramos
mais compatível com a situação financeira do cliente. Os
clientes podem escolher receber serviços discricionários de
gerenciamento de carteiras, oferecidos através do programa de
tarifas wrap. Não oferecemos planejamento financeiro geral.

Monitoramento. Disponibilizamos o extrato de sua conta em
nosso aplicativo para celular. Não monitoramos ou
administramos contas.

Monitoramento. Caso o cliente escolha nossos serviços de
gerenciamento de carteira discricionário, nos responsabilizamos
pelo gerenciamento contínuo da carteira de investimentos do
cliente, incluindo o monitoramento do rendimento dos
investimentos, reajuste para as alocações previstas e ajustes à
carteira que consideramos necessários. periodicamente,
revisamos as opções de investimento usadas em nossas
carteiras de investimentos e podemos substituí-las ou ajustar
alocações caso julguemos necessário para manter a alocação de
ativos da carteira.

Autoridade de Investimento. Você é exclusivamente responsável
por decisões de negociação e investimento em sua conta. Não
temos autoridade para administrar suas contas de maneira
discrecional e não negociamos em suas contas.

Autoridade de Investimento. Os clientes têm critério exclusivo
para aceitar nossa recomendação de carteira ou rejeitá-la e
escolher uma carteira diferente. Uma vez que o cliente aceita
uma alocação de carteira, o cliente pode escolher contratar
nosso serviço de gerenciamento de carteira discricionário. Isso
significa que temos a autoridade de implementar estratégias de
investimento e transações para alcançar os objetivos declarados
sem a necessidade de uma autorização prévia do cliente.
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Ofertas limitadas de Investimento.Oferecemos uma seleção
limitada de investimentos. Outras empresas podem apresentar
uma gama maior de escolhas, algumas delas podem ter preços
mais baixos. Os investimentos oferecidos, primariamente,
incluem títulos públicos negociados.

Ofertas Limitadas de investimento. As carteiras incluem fundos
de índice (ETFs).

Mínimos de Conta e Outros Requisitos. Atualmente, não
impomos nenhum valor mínimo ou máximo de saldo em conta,
entretanto, nos reservamos o direito de impô-los futuramente.

Mínimos de Conta e Outros Requisitos. Os clientes devem
depositar um mínimo de US$100 para abrir uma conta e deve
manter um saldo mínimo de US$100.

Informações Adicionais. Este é um breve resumo de nossos
serviços. Para mais informações sobre nossos serviços, por
favor visite:

● Seu acordo de conta
● BrokerCheck
● Nosso website
● Formulário CRS FAQ

Informações Adicionais. Este é um breve resumo de nossos
serviços. Informações adicionais estão disponíveis em nosso
Formulário ADV Parte 2A, Appendix 1 (“Folheto de Tarifas
Wrap”). Instruções para obter uma cópia do Folheto de Tarifas
Wrap se encontram no item 5 deste documento.

Disparadores de Conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro:

● Dada minha situação financeira, eu devo escolher um serviço de consultoria de investimentos? Eu deveria escolher um serviço de
corretagem? Se sim, por quê?

● Como você seleciona os investimentos que me recomenda?
● Qual é sua experiência relevante? incluindo suas licenças, estudos e qualificações? O que significam essas qualificações?

Item 3 – Tarifas, Despesas, Conflitos e Padrões de Conduta

Quais tarifas terei que pagar?

Principais Tarifas e Despesas.Você terá de arcar com tarifas e
despesas caso ganhe ou perda dinheiro em seus investimentos.
Tarifas e despesas reduzirão qualquer quantia de dinheiro que
você ganhe em seus investimentos ao longo do tempo. Por
favor, certifique-se de que você está ciente de quais tarifas e
despesas você terá de pagar.

Principais Tarifas e Despesas. A tarifa do programa de tarifas
wrap é de 0,75% anualmente, pago mensalmente em atraso. A
tarifa é calculada através do saldo diário que é multiplicado por
0,75% e dividido pelo número de dias do ano.

Tarifas de Transações. Cobramos tarifas com base em
transações específicas e não no valor da sua conta. Não
cobramos comissões de operações cujo preço das ações é de
US$5 ou mais e se as operações de ações mensais não excedem
US$1 milhão.

Caso o preço das ações seja menor que US$5 e suas operações
de ações mensais forem de US$1 milhão ou menos, cobramos
US$0,02 por ação.

Caso o preço da ação seja menor que US$5 e suas operações de
ações mensais sejam maiores que US$1 milhão, cobramos
US$0,02 por ação ou uma comissão de 0,1% - cobramos a tarifa
de maior valor.

Não cobramos comissões no primeiro US$1 milhão em
operações mensais, a menos que o preço da ação seja menor
que US$5, neste caso cobramos US$0,02 por ação; no entanto,
se o total das operações excederem US$1 milhão dentro de um
mês corrido, cobramos uma comissão de 0,1% ou uma tarifa de

Programas de Tarifas Wrap. Tarifas sobre ativos associadas com
um programa de tarifas wrap incluirão a maioria das despesas e
tarifas de uma corretora que tenha a custódia desses ativos, e
portanto podem ser mais altas que a tarifa sobre ativos de
serviços similares de consultoria.
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US$0,02 por ação de menos de US$5, cobramos a tarifa de
maior valor no decorrer do mês.

Outras Tarifas e Despesas. Cobramos tarifas de manutenção de
conta para contas Passfolio Pro, que lhe dá acesso a nosso
programa de reinvestimento de dividendos, operação de
margem e ordens de stop. A assinatura anual custa US$50 ao
ano e é cobrada mensalmente. Para mais informações, visite
https://www.passfolio.com/products/pro. Também cobramos
juros de margem, calculados como uma porcentagem dos
fundos que emprestamos a você para comprar valores
mobiliários em uma conta de margem. Não cobramos tarifas de
custódia e de inatividade de conta. Cobramos tarifas associadas
a atividades específicas em sua conta, como tarifas de
transferências bancárias, Tarifas de ACH e tarifas para
transferências saintes.

Outras Tarifas e Despesas. Além de nossas tarifas de
consultoria, você também pode ter de pagar outras tarifas e
despesas, como tarifas de custódia, tarifas de manutenção de
conta, tarifas relacionadas a ETFs, ou outras tarifas
administrativas. Além disso, a corretora cobra uma tarifa de
US$0,02 por ação em valores mobiliários de menos de US$5.
Por favor, verifique o item 4 do nosso Folhetos de Tarifas Wrap
para mais detalhes sobre tarifas adicionais.

Informações Adicionais. Você arcará com tarifas e despesas
caso ganhe ou perda dinheiro em seus investimentos. Tarifas e
despesas reduzirão qualquer quantidade de dinheiro que você
ganhe em seus investimentos ao longo do tempo. Por favor,
certifique-se de que você está ciente de quais tarifas e despesas
você pagará. Para informações adicionais sobre nossas
despesas, visite a página de Tarifas de nosso site.

Informações Adicionais. Você arcará com tarifas e despesas
caso ganhe ou perda dinheiro em seus investimentos. Tarifas e
despesas reduzirão qualquer quantidade de dinheiro que você
ganhe em seus investimentos ao longo do tempo. Por favor,
certifique-se de que você está ciente de quais tarifas e despesas
você pagará. Informações adicionais sobre nossas tarifas estão
disponíveis no item 4 do nosso Folheto de Tarifas Wrap. Para
informações sobre como obter uma cópia de nosso Folheto de
Tarifas Wrap, verifique o item 5, abaixo.

Disparadores de Conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro:

● Me ajude a entender como estas tarifas e despesas podem afetar meus investimentos. Se eu lhe entregar US$10.000 para investir,
quanto desse dinheiro se destinará a tarifas e despesas e quanto será investido para mim?

Quais são suas obrigações comigo ao me fornecer recomendações de investimentos enquanto meu corretor ou atuando como meu
consultor de investimento? De que maneira sua empresa ganha dinheiro e quais conflitos de interesse vocês têm?

Padrões de Conduta. Não oferecemos recomendações
enquanto sua corretora. A maneira que ganhamos dinheiro gera
alguns conflitos de interesse. Você deve entender e nos
perguntar sobre estes conflitos, porque eles podem afetar os
serviços que oferecemos a você. Aqui estão alguns exemplos
para lhe ajudar a entender o que isso significa.

Padrões de Conduta. Enquanto sua consultora de investimento,
temos que agir no melhor de seu interesse e não colocar nossos
interesses à frente dos seus. Ao mesmo tempo, a maneira que
ganhamos dinheiro gera alguns conflitos com os seus
interesses. Você deve entender e nos perguntar sobre estes
conflitos, porque eles podem afetar a consultoria de
investimento que oferecemos a você. Aqui estão alguns
exemplos para lhe ajudar a entender o que isso significa.

Conflitos de Interesse. Quanto mais transações de valores
mobiliários de menos de US$5 em sua conta, mais tarifas
cobraremos de você. Temos participação nas receitas geradas
de empréstimos de valores, saldos em contas, pagamentos por
fluxos de ordem e outras tarifas auxiliares geradas pelo
DriveWealth. Passfolio Securities LLC é uma empresa afiliada de
Passfolio Financial LLC, uma Empresa de Serviços Monetários
dos Estados Unidos registrada na FinCEN. Passfolio Securities
tem participação indireta nas receitas geradas através de gestão
de caixa, tarifas de câmbios monetários e câmbios de

Conflitos de Interesse. Uma tarifa baseada em ativos apresenta
um conflito de interesses, porque quanto mais ativos você
possuir em sua conta de consultoria, maia você pagará em
tarifas; portanto, podemos ter uma razão para lhe encorajar a
aumentar os ativos em sua conta. Temos propriedade comum
com a corretora usada neste programa de tarifas wrap.
Normalmente, isso poderia apresentar um potencial conflito de
interesse; no entanto, mitigamos este conflito ao incluir a maior
parte das despesas de transações em nossas tarifas wrap.
Passfolio Advisers LLC é uma empresa afiliada de Passfolio
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criptomoedas. Isto pode apresentar uma razão para que
encorajemos seu uso dos serviços da Passfolio Financial LLC.

Financial LLC, uma Empresa de Serviços Monetários dos Estados
Unidos registrada na FinCEN. Passfolio Advisers LLC tem
participação indireta nas receitas geradas através de gestão de
caixa, tarifas de câmbios monetários e câmbios de
criptomoedas. Isto pode apresentar uma razão para que
encorajemos seu uso dos serviços da Passfolio Financial LLC.
Para mais informações, verifique o Formulário ADV Parte 2,
Item 9.

Produtos Proprietários. Não vendemos investimentos emitidos,
financiados ou gerenciados por nós ou por nossos afiliados.

Produtos Proprietários. Não recomendamos investimentos
emitidos, financiados ou gerenciados por nós ou por nossos
afiliados.

Pagamentos de Terceiros. Não recebemos compensações de
terceiros para promover, oferecer ou vender valores mobiliários
ou investimentos específicos. Nossos profissionais financeiros
não recebem quantias extras de dinheiro pela venda de
investimentos específicos.

Pagamentos de Terceiros. Não recebemos compensações de
terceiros para promover, oferecer ou vender valores mobiliários
ou investimentos específicos. Nossos profissionais financeiros
não recebem quantias extras de dinheiro pela venda de
investimentos específicos.

Participação em Receitas. Nossa firma de compensação
compartilha conosco receitas de juros do saldo da sua conta, e
pagamentos recebidos por eles de sistemas de execução de
operações quando eles enviam suas ordens a esses sistemas
para execução.

Participação em Receitas. Não temos nenhum acordo de
participação em receitas vigente.

Atuar como Contratante. Não compramos investimentos de
você e vendemos investimentos a você de nossas próprias
contas (conhecido como “atuar como contratante”), então, não
temos razão para lhe encorajar a negociar conosco.

Atuar como Contratante. Não compramos investimentos de
você e vendemos investimentos a você de nossas próprias
contas (conhecido como “atuar como contratante”).

Ações Fracionadas. Facilitamos transações de ações fracionárias
que são menos que uma ação completa. Temos motivos para
lhe incentivar a comprar essas ações, uma vez que não são
transferíveis e, portanto, encorajamos a sua permanência como
cliente.

Ações Fracionadas. Facilitamos transações de ações fracionárias
que são menos que uma ação completa. Temos motivos para
lhe incentivar a comprar essas ações, uma vez que não são
transferíveis e, portanto, encorajamos a sua permanência como
cliente.

Disparadores de conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro:

● Como seus conflitos de interesse podem me afetar, e como você os abordará?

Como seus profissionais financeiros ganham dinheiro?

Nossos funcionários, normalmente, são pagos em salários. Por
não oferecerem consultoria individual, a remuneração dos
funcionários não é baseada em fatores como a quantidade de
ativos de clientes que eles atendem, o tempo e complexidade
necessária para atender as necessidades dos clientes, produtos
vendidos (remuneração diferencial); comissão por venda de
produtos, ou receitar que recebemos de serviços ou
recomendações de profissionais financeiros.

Nossa única fonte de receita é a tarifa com base em ativos,
descrita acima. Diretores recebem uma parte dos lucros da
empresa. Funcionários, normalmente são pagos em salários.
Por não oferecerem consultoria individual, a remuneração dos
funcionários não é baseada em fatores como a quantidade de
ativos de clientes que eles atendem, o tempo e complexidade
necessária para atender as necessidades dos clientes, produtos
vendidos (remuneração diferencial); comissão por venda de
produtos, ou receitar que recebemos de serviços ou
recomendações de profissionais financeiros.

Item 4 – Histórico Disciplinar
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Você ou seus profissionais financeiros têm algum histórico legal ou disciplinar?

Não. Visite investor.gov/CRS para acessar uma ferramenta
simples e grátis para pesquisar sobre nossa empresa e nossos
profissionais financeiros.

Não. Visite investor.gov/CRS para acessar uma ferramenta
simples e grátis para pesquisar sobre nossa empresa e nossos
profissionais financeiros.

Disparadores de conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro:

● Como um profissional financeiro, você tem algum histórico disciplinar? Por qual tipo de conduta?

Item 5 – Informações Adicionais

Para mais informações sobre nossos corretores e serviços, por
favor visite:

● Seu acordo de conta
● investor.gov/CRS
● BrokerCheck
● Nosso website
● Formulário CRS FAQ

Você também pode nos contatar através do telefone+1 (256)
530-2387 ou através do Centro de Suporte do nosso site para
requisitar cópias destes documentos de maneira gratuita a
qualquer momento.

Informações adicionais estão disponíveis em nosso Folheto de
Tarifas Wrap. Uma cópia atualizada de nosso Formulário CRS
está disponível em nosso site www.passfolio.com . Você
também pode nos contatar através do telefone+1 (256)
530-2387 ou através do Centro de Suporte do nosso site para
requisitar cópias destes documentos de maneira gratuita a
qualquer momento.

Disparadores de conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro:

● Quem é minha pessoa de contato primário? Ele(a) é um(a) representante de uma consultora de investimento ou corretora?
● Com quem posso falar caso tenha questões sobre como essa pessoa me trata?
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Exposição A – Resumo de Alterações Materiais

Desde o nosso último Formulário CRS acordado, datado de 18 de novembro de 2021, adicionamos +1 (256) 530-2387 como nosso
número de telefone para contato. Além disso, tivemos as seguintes alterações materiais:

Para Passfolio Securities, LLC:

● Item 3 -- Conflitos de Interesse. Adicionamos que Passfolio Securities LLC participa indiretamente de receitas geradas por
gestão de caixa, e câmbios monetários e de criptomoedas.

Para Passfolio Advisers, LLC:

● Item 3 – Ações Fracionadas. Adicionamos que facilitamos transações de ações fracionárias, que são menos que uma ação
completa. Temos um motivo para incentivar que você compre estas ações, uma vez que essas ações não são transferíveis e,
portanto, encorajamos a sua permanência como cliente.
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