
 

TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO 

 

FUNDO: Órama Ouro Fundo De Investimento Multimercado 

CNPJ/MF: 09.601.190/0001-77 

 

CLIENTE:       

CPF/MF:       

 

Pretendendo assumir a condição de cotista do FUNDO, vem, pelo presente termo, MANIFESTAR 

EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO FUNDO, DECLARANDO NESTA OPORTUNIDADE QUE:  

 

a) está ciente de que a distribuição de cotas do FUNDO é feita pela ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Distribuidora”), por conta e ordem de seus clientes; 

 

b) 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;  

 

c) 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;  

 

d) está ciente que: 

 

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

(ii) 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, Distribuidora e demais prestadores de serviços; 

(iii) as estratégias de investimento adotadas pela Gestora do FUNDO e o risco intrínseco aos ativos que 

compõem sua carteira podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado; 

(iv) os principais riscos a que o FUNDO pode estar sujeito, estão descritos abaixo, sendo certo que no 

Formulário de Informações Complementares do FUNDO, disponível no website da Distribuidora 

(www.orama.com.br), poderão ser obtidas informações detalhadas acerca dos referidos riscos, bem como 

de outros riscos a que o FUNDO possa estar sujeito: 

1- Commodities: Risco de perda devido à variação dos preços dos ativos, caso ocorra mudança 
nos preços das commodities. 
2- Câmbio - Indexado: Risco de perda devido à variação dos preços dos ativos, caso ocorra 
mudança nas taxas de câmbio. 
3- Crédito Soberano: Risco de perda devido à variação de preços dos ativos, dada a incerteza 
de cumprimento de obrigações financeiras de um Estado Soberano. 
 
 

 

________________, _____de _________________ de ________. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 


