TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO
Nome do Fundo
CNPJ do Fundo

Avantgarde Capital FIM
22.588.975/0001-15

Preenchimento do cotista:
Nome do Cotista Titular ou Representante Legal 1

CPF/CNPJ

Nome do Co-titular ou Representante Legal 2

CPF/CNPJ

Distribuidor:

O cotista vem, pelo presente termo, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO FUNDO, DECLARANDO QUE:
1 - antes de assinar este termo, teve acesso ao inteiro teor do Regulamento do Fundo,
Fundo, da Lâmina de Informações
Essenciais, se aplicável, e do Formulário de Informações
Informaçõe Complementares do Fundo;
2 - leu e compreendeu o inteiro teor dos documentos mencionados acima, declarando conhecer e aceitar seus
termos, e que formam, junto a este termo de adesão, um único instrumento para todos os fins de direito;
3 - está ciente de que o FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO À SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS FINANCEIROS
DE POUCOS EMISSORES COM RISCOS DAÍ DECORRENTES;
4 - está ciente de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais incorridas pelo Fundo;
5 - está ciente de que a concessão de registro para aplicação ou 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 qualquer julgamento
julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de seu Administrador,
Gestor e demais prestadores de serviços;
6 - está ciente de que as estratégias de investimentos adotadas pelo Gestor do Fundo e o risco intrínseco aos ativos
que compõem a carteira podem resultar em perdas
p
superiores ao capital aplicado e naa consequente obrigação do
Cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo;
7 - está ciente dos fatores de risco a que o Fundo está exposto, de acordo com os mercados em que investe, incluindo os
principais fatores de risco relacionados abaixo (informações
nformações mais detalhadas sobre os riscos a que o Fundo está exposto
podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares):
Complementares
(a) Riscos de mercado
(b) Marcação a mercado
(c) Risco sistêmico
(d) Risco de liquidez
(e) Risco de operações com derivativos
8 - reconhece válidas as ordens transmitidas via e-mail
e mail e/ou telefone desde que autorizadas na ficha cadastral como
registros contábeis realizados pelo ADMINISTRADOR e como prova irrefutável de transmissão dessas ordens;
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9 - reconhece sua inteira e exclusiva responsabilidade sobre as ordens verbais e/ou escritas, desde que autorizadas
na ficha cadastral, isentando, desde já, o ADMINISTRADOR de quaisquer responsabilidades, custos, encargos e
despesas
esas advindos de reclamações ou litígios de qualquer natureza referente à execução das referidas ordens;
10 - se obriga a manter sua documentação e ficha cadastral atualizadas, de acordo com as normas vigentes, tendo
ciência e concordando que o ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR poderá não realizar o pagamento de resgates caso haja qualquer
pendência na sua documentação;
11 - autoriza expressamente o ADMINISTRADOR a fornecer seus dados cadastrais, saldos e movimentações
financeiras a qualquer empresa do conglomerado da CM Capital
Capital Markets, bem como ao GESTOR e ao DISTRIBUIDOR.
12 - autoriza o ADMINISTRADOR a disponibilizar diretamente para a instituição contratada para o serviço de
distribuição de cotas credenciada e responsável pela intermediação da sua aquisição de cotas, conforme
confo
especificado
abaixo, o envio de toda e qualquer informação referente a saldo e movimentação financeira no Fundo. A presente
instrução encerra-se
se automaticamente por ocasião do resgate total de recursos do Fundo pelo cotista;
13 - reconhece e aceita que o ADMINISTRADOR mantenha acordos com instituições financeiras, gestores e
instituições autorizadas a distribuir e intermediar títulos e valores mobiliários, cuja remuneração poderá estar
relacionada com os investimentos realizados no Fundo e ser diferenciada
diferenciada em função dos diversos ativos investidos;
14 - tem pleno conhecimento da legislação e regulamentação relacionadas à prevenção e combate à lavagem de
dinheiro e que os recursos aplicados no Fundo não são provenientes, direta ou indiretamente, de qualquer
qualque atividade
considerada ilícita pelas autoridades;
15 - caso seja investidor qualificado, possui conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficientes para
que não lhe sejam aplicáveis proteções legais e regulamentares conferidas aos investidores
investidores não qualificados.
qualificados
16 – caso o investidor não esteja enquadrado na classificação de
d Risco do Fundo de Investimento, com base no
disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos da ANBIMA e nos procedimentos
de Suitability adotados pelo Distribuidor,, DECLARA para todos os fins de direito,, estar ciente de que o seu perfil de
Suitability está em desconformidade com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretendo investir e que,
ainda assim, deseja efetuar esse investimento,
invest
, isentando a CM Capital Markets DTVM Ltda., inscrita no CNPJ
02.671.743/0001-19,, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis.
Ciente dos riscos e após a LEITURA ATENTA deste termo, cujos termos PODERÃO SER USADOS
USADO PARA AFASTAR A
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR,
GESTOR, desde que cumpram com suas obrigações, tomei a decisão
de realizar investimento no Fundo.

________________________, _______ de ______________________ de _______

___________________________________
__________________

Assinatura do(s) cotista(s)
(s)

___________________________________

Assinatura
ssinatura do Administrador

DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES, FALE COM O SEU
S DISTRIBUIDOR.
SE NECESSÁRIO, ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR (11) 3842-1122, DIAS ÚTEIS, DAS 9 ÀS 18H, OU UTILIZE O SAC
fundos@cmcapitalmarkets.com.br.
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