AVISOS IMPORTANTES
A MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("More Invest") não comercializa nem distribui
cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
As informações contidas neste website são de caráter exclusivamente informativo e não se
constituem em qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimentos, não
devendo ser utilizadas com este propósito.
Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o
aconselhamento de um profissional.
Nenhuma informação contida neste website constitui uma solicitação, oferta ou recomendação
para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento patrocinado ou cuja carteira
seja gerida pela More Invest, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser
entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam
consideradas ilegais.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
A rentabilidade eventualmente divulgada não é líquida de impostos e eventuais taxas específicas
cobradas no âmbito dos fundos de investimento patrocinados ou cuja carteira seja gerida pela
More Invest.
Informações presentes neste website poderão ser baseadas em simulações, cujos resultados reais
poderão ser significativamente diferentes.
Nos termos da regulamentação da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é
recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Rentabilidade passada ou rentabilidade futura não representam garantia de investimentos nos
fundos de investimento patrocinados ou cujas carteiras sejam geridas pela More Invest. Assim
como em quaisquer investimentos nos mercados financeiro e de capitais, estão sujeitos a riscos de
perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos
pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido. Ainda que
a More Invest mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para os fundos de investimento e para o investidor.
Os fundos de investimento patrocinados ou cujas carteiras sejam geridas pela More Invest podem
utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais
para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos
fundos.
Ao aplicar seus recursos em fundos de investimento, é recomendada ao investidor a leitura
cuidadosa do respectivo regulamento e prospecto, especialmente a seção "fatores de risco".

Quaisquer informações e materiais deste website não substituem as informações contidas nos
prospectos e nos regulamentos dos fundos de investimento.
A autorização para funcionamento e/ou venda, pelos membros do sistema de distribuição, de
cotas de fundos de investimento e demais valores mobiliários não implica, por parte da comissão
de valores mobiliários ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, de
adequação dos respectivos regulamentos e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento
sobre a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais
prestadores de serviços.
A More Invest observa a autorregulação da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais para os fundos de investimento patrocinados ou cujas carteiras
estejam sob sua gestão.
A More Invest, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre
quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste
website.
O conteúdo deste website não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer
propósito.
A utilização deste website está sujeita aos Termos de Uso dispostos neste website.
Este conteúdo foi preparado pela More Invest ("More Invest") para fins meramente informativos e
não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de
compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento.
As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos
de investimento, a situação financeira ou necessidades individuais e particulares. Recomendamos
uma consulta aos Assessores de Investimento para análise específica, personalizada, antes de sua
decisão sobre produtos e serviços.
Recomendamos consulta a profissionais especializados e independentes antes de decidir sobre
investimentos no exterior, investimentos imobiliários, tributação e sucessão. Dessa forma, a More
Invest não se responsabiliza por decisões do cliente acerca destes temas nem por ato ou fato dos
profissionais por ele consultados.
As informações veiculadas, valores e taxas são referentes às datas e condições indicadas no
material e não serão atualizadas. A More Invest se reserva o direto de alterar qualquer condição,
valor e taxas mencionados neste material a qualquer tempo e sem a necessidade de comunicação
ou notificação.
A More Invest poderá estabelecer, a seu exclusivo critério e/ou a critério de seus parceiros,
requisitos e procedimentos específicos para abertura de contas e acesso a produtos. Os produtos
e serviços mencionados estão sujeitos à disponibilidade e condições estabelecidas pela More
Invest, bem como serão prestados conforme autorizações legais concedidas às diferentes
empresas integrantes do grupo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar
o investidor a significativas perdas patrimoniais.
Ao investidor cabe a responsabilidade de informar-se sobre todos os riscos previamente à tomada

de decisão sobre investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído
sem a expressa concordância da More Invest.

