
DIVULGAÇÃO SOBRE ETF

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, os riscos e os
encargos e despesas de um “Fundo Negociado em Bolsa” (ETF) antes de investir.
Antes de investir em qualquer ETF, considere seu objetivo, riscos, encargos e
despesas de investimento. Entre em contato conosco pelo e-mail
support@passfolio.com para obter um prospecto contendo essas informações. Leia
atentamente.

Os ETFs estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos
subjacentes. Os ETFs estão sujeitos às taxas de administração e outras despesas. As
ações da ETF são compradas e vendidas por preço de mercado, que podem ser
maiores ou menores que o seu NAV, e não são resgatadas individualmente do fundo.
Os retornos do investimento variam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de
modo que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer
mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos
semelhantes aos das ações. Alguns fundos negociados em bolsa especializada
podem estar sujeitos a riscos adicionais de mercado. Os produtos negociados em
bolsa alavancada e inversa não são projetados para comprar e manter investidores ou
aqueles que não pretendem gerenciar seus investimentos diariamente. Esses produtos
são para investidores sofisticados que entendem seus riscos (incluindo o efeito da
composição diária dos resultados de investimentos alavancados) e que pretendem
diariamente monitorar e gerenciar ativamente seus investimentos.

As notas negociadas em bolsa ("ETNs") são produtos complexos sujeitos a riscos
significativos e podem não ser adequados para todos os investidores. Os ETNs são
obrigações de dívida não garantidas e sem garantia da empresa que os emite e não
têm proteção principal. Embora o desempenho de ETNs esteja contratualmente
vinculado ao índice de mercado que ele foi projetado para rastrear, os ETNs não
possuem nenhum ativo. Portanto, diferentemente dos investidores em ETFs, que
detêm ativos que poderiam ser liquidados em caso de falha do emissor da ETF, os
investidores da ETN teriam apenas uma reivindicação não garantida de pagamento
contra o emissor da ETN no caso de falha do emissor. Antes de investir, considere
cuidadosamente a capacidade de crédito do emissor da ETN e os objetivos, riscos,
taxas e encargos do investimento na ETN.

Alertas FINRA e SEC

ETFs: What You Need to Know Learn why these specialized products pose extra risks
for buy-and-hold investors Investor Bulletin: Exchange-Traded Funds (ETFs)
Leveraged and Inverse ETFs: Specialized Products with Extra Risks for Buy-and-Hold
Investors

Passfolio Securities,

LLC Member FINRA/SIPC

V.04 09/16/2021




