DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO
Pela presente DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO, o CLIENTE, devidamente
cadastrado na EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES SA (CORRETORA), com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.608 - 14º andar - Vila Olímpia,
inscrita no CNPJ/MF sob número 62.169.875/0001-79, afirma a sua condição de investidor qualificado, nos
termos da regulamentação em vigor, e declara, sob as penas da lei, que possui investimentos financeiros em
valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que possui conhecimento sobre o mercado financeiro
e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares
conferidas aos investidores não qualificados.
No que tange aos fundos de investimento, quando aplicável, o CLIENTE declara ciência de que o
administrador poderá, nos termos da legislação em vigor, entre outras coisas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

admitir a utilização de ativos financeiros na integralização e resgate de cotas, com o estabelecimento de
critérios detalhados e precisos para adoção desses procedimentos;
dispensar, na distribuição de cotas de fundos fechados, a elaboração de prospecto e a publicação de anúncio
de início e de encerramento de distribuição;
cobrar taxas de administração e de performance, conforme estabelecido em seu regulamento, sem prejuízo
às dispensas dispostas no art. 88 da Instrução CVM 555;
estabelecer prazos para conversão de cota e para pagamento dos resgates diferentes daqueles previstos na
Instrução CVM 555; e
prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer outra forma, em nome do fundo, relativamente a
operações direta ou indiretamente relacionadas à carteira do fundo, sendo necessária a concordância de
cotistas representando, no mínimo, dois terços das cotas emitidas pelo fundo.

O CLIENTE, na qualidade de investidor qualificado, atesta ainda, ser capaz de entender, ponderar e assumir
os riscos financeiros relacionados à aplicação de seus recursos em produtos destinados aos investidores
qualificados.
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