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I – ASPECTOS GERAIS 
 
1.1. Nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
alterada (“ICVM 539”), as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de 
distribuição não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços 
sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. 
 
1.2. Nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada 
(“ICVM 558”), a X8 está autorizada a distribuir cotas dos fundos de investimento por ela 
geridos (“Fundos X8”), desde que observe, entre outras obrigações, aquelas previstas na 
ICVM 539. 
 
1.3. Diante do exposto acima, o objetivo da presente Política é estabelecer regras, 
procedimentos e controles internos referentes à verificação da adequação das cotas dos 
Fundos X8 ao perfil do investidor (“Investidor”) nas hipóteses em que a distribuição for 
realizada pela própria X8 (“Suitability”). 
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II – RESPONSABILIDADE 
 
2.1. A distribuição de cotas dos Fundos X8 será conduzida pela equipe liderada pelo 
Diretor responsável pela distribuição (“Diretor de Distribuição”), nos termos dos atos 
constitutivos da X8 (“Equipe de Distribuição”). 
 
2.2. Sem prejuízo do disposto no item 2.1, é missão e responsabilidade de cada 
Colaborador observar e seguir as políticas, padrões, procedimentos e orientações 
estabelecidas para o cumprimento da presente Política. É imprescindível que cada 
pessoa compreenda o papel da segurança da informação em suas atividades diárias. 
Todas as atividades executadas pelos Colaboradores devem observar a legislação vigente 
e a normatização de órgãos e entidades reguladoras, com relação à segurança da 
informação. 
 
2.3. O Diretor de Distribuição deverá encaminhar à administração da X8, até o último 
dia útil do mês de abril, relatório relativo ao ano civil anterior à data de entrega, 
contendo: 
 

(i) uma avaliação do cumprimento das regras, procedimentos e controles 
internos previstos nesta Política e na ICVM 539; e 

 
(ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o 

estabelecimento de cronogramas de saneamento. 
 

2.3.1. O relatório previsto no item 2.3 poderá integrar o Relatório de 
Compliance exigido pela Instrução CVM 558. 

 
III – CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

 
3.1. A verificação de Suitability considerará os seguintes critérios: 
 

(i) se as cotas do respectivo Fundo X8 são adequadas aos objetivos de 
investimento do Investidor; 
 

(ii) se situação financeira do Investidor é compatível com as cotas do 
respectivo Fundo X8; e 

 
(iii) se o Investidor possui conhecimento necessário para compreender os 

riscos relacionados ao respectivo Fundo X8. 
 

3.1.1. Para cumprimento do disposto no inciso (i) do item 3.1 acima, a Equipe 
de Distribuição, deverá analisar, no mínimo: 
 

(i) o período em que o Investidor deseja manter o investimento; 
 

(ii) as preferências declaradas do Investidor quanto à assunção de 
riscos; e 
 

(iii) as finalidades do investimento. 
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3.1.2. Para cumprimento do disposto no inciso (ii) do item 3.1 acima, a Equipe 
de Distribuição deverá analisar, no mínimo: 
 

(i) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente;  
 

(ii) o valor e os ativos que compõem o patrimônio do Investidor; e  
 

(iii) a necessidade futura de recursos declarada pelo Investidor. 
 
3.1.3. Para cumprimento do disposto no inciso (iii) do item 3.1 acima, a Equipe 
de Distribuição deverá analisar, no mínimo: 
 

(i) os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o 
Investidor tem familiaridade; 

 
(ii) a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas 

pelo Investidor no mercado de valores mobiliários, bem como o 
período em que tais operações foram realizadas; e 
 

(iii) em caso de Investidor pessoa física, sua formação acadêmica e 
experiência profissional. 

 
3.1.4. Na verificação de Suitability, a Equipe de Distribuição deverá considerar 
os custos diretos e indiretos associados ao investimento nas cotas dos Fundos X8, 
abstendo-se de recomendar investimentos que, isoladamente ou em conjunto, 
impliquem custos excessivos e inadequados ao perfil do Investidor. 

 
3.2. Com base nas informações recebidas e obtidas, e tendo em vista que a X8 gere e 
distribui exclusivamente fundos de investimento em participação, os Investidores serão 
classificados exclusivamente em 2 (duas) categorias: 
 

(i) COMPATÍVEIS: Investidores que sejam, no mínimo, Investidores 
Qualificados, nos termos da ICVM 539, e cujos perfis se mostrem 
adequados ao nível de risco e complexidade dos Fundos X8; ou 
 

(ii) INCOMPATÍVEIS: Investidores que não se enquadrem na categoria de 
“Compatíveis”. 

 
3.2.1. Nos termos da ICVM 539: 
 

(i) são investidores qualificados (“Investidores Qualificados”): 
 

a. os Investidores Profissionais; 
 

b. pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos 
financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua 
condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de 
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acordo com o Anexo 9-B da ICVM 539 (ANEXO II dessa 
política); 

 
c. as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de 

qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela 
CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de 
investimento, administradores de carteira, analistas e 
consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos 
próprios; e 

 
d. clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida 

por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados. 
 

(ii) são investidores profissionais (“Investidores Profissionais”): 
 

a. instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
 

b. companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 
 

c. entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 
 

d. pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos 
financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor profissional mediante termo 
próprio, de acordo com o Anexo 9-A da ICVM 539 (ANEXO III 
dessa política); 
 

e. fundos de investimento; 
 

f. clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida 
por administrador de carteira de valores mobiliários 
autorizado pela CVM; 
 

g. agentes autônomos de investimento, administradores de 
carteira, analistas e consultores de valores mobiliários 
autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e 
 

h. investidores não residentes. 
 

(iii) os regimes próprios de previdência social instituídos pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios são 
considerados Investidores Profissionais ou Investidores 
Qualificados apenas se reconhecidos como tais conforme 
regulamentação específica do Ministério da Previdência Social. 

 
3.2.1. O perfil do Investidor deverá atualizado em até, no máximo, 24 meses. 
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3.3. É vedado à Equipe de Distribuição recomendar investimentos ao Investidor 
quando: 

 
(i) o perfil do Investidor não seja adequado ao investimento;  
 
(ii) não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do perfil 

do Investidor; ou 
 

(iii) as informações relativas ao perfil do Investidor não estejam atualizadas. 
 
3.4. Quando da manifestação de interesse em investimento em cotas de um Fundo 
X8, a Equipe de Distribuição deverá submeter ao potencial Investidor o formulário 
padrão, disponível no ANEXO I, definido pelo Diretor de Distribuição e pelo Diretor de 
Compliance (“Formulário”) e solicitar a documentação constante da lista definida pelo 
Diretor de Distribuição e pelo Diretor de Compliance (“Documentação”). 
 

3.4.1. Em caso de não recebimento ou de recebimento incompleto do 
Formulário e/ou da Documentação ou, ainda, caso as informações sejam 
inconclusivas para fins de Suitability, a Equipe de Distribuição deverá solicitar 
ao Potencial Investidor as informações adicionais que entender necessárias, 
sempre tendo em vista seu dever regulatório, sob pena de não aceitação do 
Investidor como cotista dos Fundos X8. 
 

3.5. Em que pese os Fundos X8 serem fundos de investimento em participação, os 
quais devem ser destinados exclusivamente a Investidores Qualificados ou Investidores 
Profissionais, a depender do respectivo regulamento e da modalidade de oferta de cotas 
adotada, a verificação de Suitability não poderá se limitar à verificação de referido 
enquadramento, devendo ser considerados, em todas as hipóteses, os critérios desta 
Política. 
 

3.5.1. Em se tratando de oferta de cotas com esforços restritos, nos termos da 
Instrução CVM 476, conforma alterada (“ICVM 476”), não basta que o Investidor 
seja classificado como COMPATÍVEL, nos termos desta Política, devendo ser 
caracterizado necessariamente Investidor Profissional, nos termos da ICVM 539. 
Além disso, ele deverá ser informado de todas as restrições constantes da ICVM 
476 e deverá declarar, por escrito, sua ciência de que: 

 
(i) a oferta não foi registrada na CVM; e 

 
(ii) as cotas do Fundo X8 em questão estão sujeitas às restrições de 

negociação previstas na ICVM 476. 
 

IV – DISPENSA 
 
4.1. A obrigatoriedade de verificação de Suitability, nos termos desta Política, não se 
aplica quando o Investidor: 
 

(i) for instituição financeira ou outra instituição autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil; 
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(ii) for companhia seguradora ou sociedade de capitalização; 

 
(iii) for entidade aberta ou fechada de previdência complementar; 

 
(iv) for pessoa jurídica classificada como Investidor Qualificado ou Investidor 

Profissional; 
 

(v) for fundo de investimento; 
 

(vi) for clube de investimento com carteira gerida por administrador de 
carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; 
 

(vii) for clube de investimento com carteira gerida por um ou mais cotistas, 
que sejam Investidores Qualificados; 
 

(viii) for agente autônomo de investimento, administrador de carteira, analista 
ou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM, em relação a 
seus recursos próprios; 
 

(ix) for investidor não residente; 
 

(x) for pessoa jurídica de direito público; 
 

(xi) tiver sua carteira de valores mobiliários administrada 
discricionariamente por administrador de carteiras de valores mobiliários 
autorizado pela CVM; ou 
 

(xii) já tiver o seu perfil definido por um consultor de valores mobiliários 
autorizado pela CVM e esteja implementando a recomendação por ele 
fornecida, desde que o Investidor apresente à X8 a avaliação de seu perfil 
feita pelo consultor de valores mobiliários. 

 
4.1.1. A dispensa prevista no inciso (xii) acima não se aplica se as cotas do Fundo 
X8 não tiverem relação com as recomendações do referido consultor. 
 

 
V – MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

 
5.1. Deverão ser mantidos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da última 
recomendação prestada ao Investidor, ou da última operação realizada pelo Investidor, 
conforme o caso, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de 
processo administrativo, todos os documentos e declarações exigidos pela ICVM 539 ou 
esta Política. 
 
5.2. Os documentos e declarações a que se refere o item 5.1 podem ser guardados em 
meio físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas 
imagens digitalizadas. 
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VI – CADASTRO E LAVAGEM DE DINHEIRO 
 
6.1. A presente Política trata exclusivamente dos procedimentos de Suitability, 
devendo a Equipe de Distribuição observar, ainda, as demais políticas da X8, incluindo 
(sem limitação) a Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro 
e Cadastro de Clientes. 
 

VII – INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 
7.1. As informações recebidas pela X8 para os fins desta Política são consideradas 
informações confidenciais, independentemente da conclusão do investimento pelo 
potencial Investidor, e independentemente da forma pela qual o potencial Investidor 
forneceu a informação (“Informações Confidenciais”). 

 
7.1.1. Não serão consideradas Informações Confidenciais, independentemente 
de seu teor, as informações de domínio público. 

 
7.1.2. Preservado o disposto no item 7.1, ainda que tenham sido prévia e 
comprovadamente recebidas de terceiros e sem compromisso de 
confidencialidade, informações referentes a potenciais Investidores deverão ser 
tratadas como Informações Confidenciais. 

 
7.2. O Colaborador que receber Informações Confidenciais deverá mantê-las e 
resguardá-las em caráter sigiloso, restringindo o manuseio/utilização da informação ao 
exercício da função ou processo que a requer, sendo proibido o uso para qualquer outro 
propósito distinto do designado, inclusive para fins decisão de investimento, próprio 
e/ou de terceiro. 

 
7.3. Excetuam-se da obrigação de manutenção de confidencialidade disposta nesta 
Política: 

 
(i) o atendimento a quaisquer determinações decorrentes de lei ou emanadas 

do Poder Judiciário; 
(ii) a divulgação das Informações Confidenciais a prestadores de serviços 

autorizados (incluindo, mas não se limitando, a advogados, auditores e 
consultores financeiros); e 

(iii) as informações confidenciais que forem divulgadas após o consentimento, 
por escrito, do potencial Investidor. 

 
7.4. A disponibilização de Informações Confidenciais a prestadores de serviço para o 
desempenho de suas atividades deverá ser precedida de celebração de compromisso de 
confidencialidade. 
 
7.5. No mesmo sentido, todo Colaborador deverá observar o disposto na LGPD - Lei 
Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) em relação 
a quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, nos termos de política própria. 
 
7.6. Devem ser também observadas as disposições sobre informações privilegiadas 
constantes da Política de Segurança da Informação. 
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VIII – VIOLAÇÃO DA POLÍTICA 

 
8.1. Toda violação ou desvio será investigado para a determinação das sanções 
cabíveis, visando à correção da falha ou reestruturação de processos. São exemplos de 
condutas passíveis de sanções: 
 

(i) a recomendação de investimento em Fundos X8 a Investidores 
IMCOMPATÍVEIS ou em caso de análise inconclusiva quanto ao perfil do 
Investidor; e 
 

(ii) a subscrição por Investidor que não seja Investidor Profissional de cotas 
de Fundos X8 distribuídas com esforços restritos (cf. ICVM 476). 

 
8.2. Em caso de dúvidas quantos aos princípios e responsabilidades descritas nesta 
Política, o Colaborador deve entrar em contato com o Diretor de Compliance. 
 
8.3. A violação desta Política sujeitará o infrator às medidas previstas no Código de 
Ética e Conduta da X8. 
 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. O conhecimento de qualquer infração ou indício de infração das regras contidas 
nesta Política deve ser imediatamente comunicado ao Diretor de Compliance para 
adoção das devidas providências. 
 
9.2. Esta Política é parte integrante do Código de Ética e Conduta da X8, de forma 
que suas disposições são complementares àquelas previstas no Código e nas demais 
Políticas Internas. Os termos não definidos nesta Política terão o significado previsto no 
Código de Ética e Conduta. 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE SUITABILITY X8 
 

Dados do Cliente: 
 
Razão Social / Nome: 
 
Documento (CNPJ / CPF): 
 
PARTE I -  ANÁLISE INICIAL 
 
Em cumprimento a ICVM 539, que dispõe sobre o dever de verificação da adequação 

dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, assinale caso pertença a uma 

destas categorias abaixo: 

 

      
Ação 

Resultado 
Suitability 

Investidor 
Profissional:  

  a. instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   
b. companhias seguradoras e 
sociedades de capitalização;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   
c. entidades abertas e fechadas de 
previdência complementar;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   

d. pessoas naturais que possuam 
investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor 
profissional mediante termo próprio, 
de acordo com o Anexo 9-A da ICVM 
539;  

preencher PARTE II 
análise 
requerida 

   

d. pessoas jurídicas que possuam 
investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor 
profissional mediante termo próprio, 
de acordo com o Anexo 9-A da ICVM 
539;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   
e. fundos de investimento;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   

f. clubes de investimento, desde que 
tenham a carteira gerida por 
administrador de carteira de valores 
mobiliários autorizado pela CVM;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 
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Ação 

Resultado 
Suitability 

   

g. agentes autônomos de 
investimento, administradores de 
carteira, analistas e consultores de 
valores mobiliários autorizados pela 
CVM, em relação a seus recursos 
próprios;  

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

   
h. investidores não residentes. 

dispensado - preencher 
declaração 

compatível 

          

Investidor 
Qualificado: 

  

i. pessoas naturais que possuam 
investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor qualificado 
mediante termo próprio, de acordo 
com o Anexo 9-B da ICVM 539;  

preencher PARTE II 
análise 
requerida** 

   

j. pessoas jurídicas que possuam 
investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor qualificado 
mediante termo próprio, de acordo 
com o Anexo 9-B da ICVM 539;  

dispensado - preencher 
declaração 

análise 
requerida* 

   

k. as pessoas naturais que tenham 
sido aprovadas em exames de 
qualificação técnica ou possuam 
certificações aprovadas pela CVM 
como requisitos para o registro de 
agentes autônomos de investimento, 
administradores de carteira, analistas 
e consultores de valores mobiliários, 
em relação a seus recursos próprios. 

preencher PARTE II 
análise 
requerida** 

   

l. clubes de investimento, desde que 
tenham a carteira gerida por um ou 
mais cotistas, que sejam 
investidores qualificados. 

dispensado - preencher 
declaração 

análise 
requerida* 

          

Outros:   m. Pessoa Jurídica de Direito Público. dispensado compatível 

   

p. Outro: - incompatível 

 

* se a emissão for 476 - será incompatível 

** caso a emissão não seja 476, verificar o perfil resultado da parte II para determinar 

compatível ou incompatível.   
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Conforme política interna X8 investimentos, são considerados COMPATÍVEIS, os 
Investidores que sejam, no mínimo, Investidores Qualificados, nos termos da ICVM 
539, e cujos perfis se mostrem adequados ao nível de risco e complexidade dos Fundos 
X8.  

 

PARTE II – PERFIL (preencher apenas se indicado como ação da PARTE I) 

 

A. Avaliação Situação Financeira / Estágio de Vida 

 

1. Qual seu faturamento médio anual? 

                                                                            . 

2. Patrimônio: qual é o percentual de alocação de seus ativos? 

Liquidez  

(conversão 

imediata em 

moeda corrente) 

Investimentos 
financeiros  

(sem liquidez 
imediata) 

Imóveis Outros = TOTAL 

        =   

BRL BRL BRL BRL   BRL 

    %      %     %     %   100% 

 

3. Assinale a alternativa que representa a sua necessidade de recursos. 

  
Precisaremos resgatar valores acima dos rendimentos financeiros ao longo dos 
próximos anos para manter fluxo de caixa 

  
Precisaremos esporadicamente resgatar valores acima dos rendimentos financeiros 
para cobrir despesas e fluxo de caixa. 

  
Não precisaremos dos valores ao longo dos próximos anos e podemos fazer 
constantes aportes na carteira de investimento. 

 

B. Objetivos de Investimentos 

1. Horizonte de investimento: a instituição pretende utilizar um percentual relevante 

dos seus investimentos no curto ou médio prazo? 

  
Sim, pretendo utilizar um percentual relevante dos nossos investimentos no curto 
prazo (até 1 ano).  

  
Sim, pretendo utilizar um percentual relevante dos nossos investimentos no médio 
prazo (de 1 a 5 anos).  

  Não temos previsão de utilizar no curto ou médio prazo. 
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2. Visão: Acredito que, em períodos de mais de cinco anos, produtos de maior risco (ex. 

ações, cotas de FIPs*) são mais atrativos do que produtos de menor risco? 

Sim Não Depende: 
 
 
 
  

 

3. Conforto: Como a instituição reagiria se os seus investimentos caíssem mais de 50%? 

  Venderíamos imediatamente 

  
Entendemos que isso pode acontecer para determinados ativos, mas não para o 
portfólio como um todo. 

  
Entendemos que o portfólio da Instituição está sujeito a sofrer flutuações dessa 
magnitude. 

 

4. Expectativa dos investimentos 

  
Não estamos dispostos a sofrer flutuações negativas em nossos investimentos, 
mesmo em períodos curtos (até 1 ano) 

  

Com a expectativa de superar o CDI, admitimos flutuações negativas dos 
nossos investimentos no curto prazo; porém, entendemos que devem ser 
recuperadas em até 6 meses. 

  

Com a expectativa de superar de forma significativa o CDI, admitimos 
flutuações negativas dos nossos investimentos; porém, entendemos que devem 
ser recuperadas em até 12 meses. 

  

Buscamos retornos absolutos e admitimos flutuações negativas ou perda total 
dos nossos investimentos em períodos superiores a 36 meses. 
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C. Conhecimento e Compreensão de Riscos 

1. Conhecimento e Experiência - Assinale a experiência do(s) responsável(is) pelos 

investimentos: 

Opção de Investimento Já investiu? Investiria Novamente? 

  sim não sim não 

Renda fixa         

Fundos multimercados e estruturados         

Fundos de Ações          

Fundos de Renda Fixa         

Renda variável (ex. ações)         

Fundos imobiliários         

Derivativos, COE e Private Equity         

Venture Capital         

Fundos de Previdência         

Imóveis         
 

2. Nos conte sobre sua formação Profissional/Acadêmica e outras formações ou 

experiências relevantes com investimentos. 
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Perfil de Investimento: 

  COMPATÍVEL   INCOMPATÍVEL 

 

  

 Avaliação Compliance Equipe de Distribuição 

 

 

Confirmação do Perfil de Investimento 

Confirmo ter compreendido as informações e perguntas acima, bem como o processo 

de Adequação de Perfil (suitability) da X8 investimentos. 

O investidor está ciente de que deve atualizar as informações prestadas acima para X8 

investimentos caso haja alterações e sempre que for solicitado. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS   

• A probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. 
Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais.  

• É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de 
investimento que deseja efetuar aplicações.  

• Este formulário é complementar à documentação cadastral e não substitui a 
ficha cadastral e nem o termo de adesão ao fundo de investimento objeto da 
aplicação.  

 

 

Local/Data: 
 

 

 

 

  
  

Assinatura do Investidor  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO 

 

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor qualificado e 

declaro possuir conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente para que 

não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares 

conferidas aos investidores que não sejam qualificados.  

 

Como investidor qualificado, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos 
financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários 

que só podem ser adquiridos por investidores qualificados.  

 

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor 

superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovantes 

anexos. 

 

 

 

Data e local: 

 

 

 

_____________________ 

Nome:                       . 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL 

 

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor profissional e 

declaro possuir conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente para que 

não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares 

conferidas aos demais investidores. 

 

Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os riscos 
financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários 

que só podem ser adquiridos por investidores profissionais. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor 

superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme comprovantes 

anexos. 

 

 

Data e local: 

 

 

 

_____________________ 

Nome:                       . 

 

 


