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H i g h l y   C o n f i d e n t i a l

CNPJ 
Corporate Taxpayer Registry

Nome do Fundo 
Fund's Name 

Preencher Razão Social e CNPJ apenas se for Pessoa Jurídica. Fill Corporate Name and CNPJ for legal entity only.

Código Cotista 
Quotaholder’s Code

Razão Social 
Corporate Name

CNPJ 
Corporate Taxpayer Registry

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1) 
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF 
Individual Taxpayer Registry

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2) 
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact)

CPF 
Individual Taxpayer Registry

Distribuidor 
Distributor

Pretendendo assumir a condição de Cotista do FUNDO, vem, pelo presente 
termo, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO FUNDO, DECLARANDO 
NESTA OPORTUNIDADE QUE:   

a) antes de assinado o presente Termo, teve acesso ao inteiro teor (i) do 
Regulamento, (ii) da Lâmina de Informações Essenciais (caso aplicável); e (iii) 
do Formulário de Informações Complementares do FUNDO; 

b) leu e compreendeu o inteiro teor dos documentos supramencionados, os 
quais declara conhecer e aceitar, e que formam, junto a este Termo, um 
único instrumento para todos os fins de direito;  

c) está ciente que: 

(i) O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO À SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM 
ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES COM OS RISCOS DAÍ 
DECORRENTES; 

(ii) não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam
ser incorridas pelo FUNDO;    

(iii) a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por 
parte da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), garantia de 
veracidade das informações prestadas ou de adequação do Regulamento à 
legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu 
Administrador, Gestora e demais prestadores de serviços;

Assuming the condition of Quotaholder of the FUND, hereby EXPRESSLY 
DECLARES ITS ADHESION TO THE FUND BY STATING HEREIN THAT: 

a) before signing the present Term, it has read the entire content of (i) the 
Regulation, (ii) the Form of Essential Information (if applicable); and (iii) the 
FUND’s Supplementary Information Form; 

b) it has read and understood the entire content of the above mentioned 
documents, which declares to know and accept, and that form, in 
conjunction with the present Term, one sole instrument for all legal 
purposes; 

c) it is aware that: 

(i) THE FUND MAY BE EXPOSED TO SIGNIFICANT CONCENTRATION IN ASSETS 
OF FEW ISSUERS WITH THE ENSUING RISKS; 

(ii) there is no guarantee against possible financial losses that may be incurred 
by the FUND; 

(iii) the granting of a registry for the sale of quotas of the FUND does not infer, 
by the Securities and Exchange Commission (“CVM”), the 
guarantee of truthfulness of the information provided, the adequacy of the 
Regulation to the legislation in force nor the judgment on the 
quality of the FUND or its Administrator, Manager and other service providers;

PWI AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO - CNPJ: 22.477.945/0001-31



Termo de Adesão e Ciência de Risco 
Term Of Adhesion And Risk Knowledge 

2 / 2
Página / PageBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 

Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 
SAC: sac@bnymellon.com.br ou +55 21 3219-2600 ou 0800 725 3219 
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219  www.bnymellon.com.br/sf

H i g h l y   C o n f i d e n t i a l

Local / Place Data / Date (dd/mm/yy)
Nome do Titular ou de seu Representante Legal (1) 

Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (1)

Nome do Titular ou de seu Representante Legal (2) 
Name (individual, client’s legal representative or client’s attorney-in-fact) (2)

X

X
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