Cód.
Nome:

TERMO DE ADESÃO
Fundo Coinvalores KIDS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento em Ações
CNPJ: 03.982.081/0001-60
Declaro para todos os fins de direito, e manifesto expressamente a Adesão ao Regulamento, do citado Fundo,
declarando nesta oportunidade, que recebi e li os seguintes documentos:
 Regulamento;
 Lâmina de Informações Essenciais;
 Formulário de Informações Complementares – fonte para informações mais detalhadas;
Tenho conhecimento que os documentos estão disponíveis no site da Corretora – WWW.coinvalores.com.br
E que tenho ciência, de acordo com o exposto nos documentos acima:
 Dos fatores de risco relativos ao Fundo, dentre os quais: Oscilação do valor das cotas pela Marcação a
Mercado, Mercado, Sistêmico e Risco de Crédito, Risco proveniente de Derivativos e Risco Cambial;
 As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, do FGC ou
de qualquer mecanismo de seguro.
 De que o Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos
emissores, com riscos daí decorrentes.
 De que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia
de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do fundo à legislação
vigente ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor e demais prestadores
de serviços;
 De que as estratégias de investimentos do fundo podem eventualmente resultar em perdas superiores
ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do Fundo.
 Que o distribuidor receberá remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos fundos de
investimentos em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por
meio de conta e ordem; ou
 Que o administrador e/ou gestor do fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas, objeto
da aplicação do cliente, podem receber remuneração pela alocação de recursos deste fundo nos fundos
investidos; e
 Que, em ambos os casos, esta remuneração pode ser diferenciada em função dos diversos fundos de
investimentos investidos.
Data: _____/____/____
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