TERMOS DE ADESÃO
AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
Warren 1 Fundo de Investimento Multimercado CNPJ: 24.986.636/0001-12

Pelo presente Termo de Adesão declaro: (i) ter pleno conhecimento e aderir aos termos e
condições dos Regulamentos, Lâminas e Formulários de Informações Complementares que me
foram disponibilizados e dos FUNDOs acima citados, e (ii) estar ciente do objetivo, política de
investimento e riscos aos quais os FUNDOs estão sujeitos, em especial sobre a eventual
possibilidade de depreciação dos ativos integrantes da carteira dos FUNDOs.
Declaro, ainda, que estou ciente que:
●

O Administrador e o Gestor não poderão, em hipótese alguma, ser responsabilizados por
quaisquer resultados negativos na rentabilidade dos FUNDOs, depreciação dos ativos das
CARTEIRAs ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação dos FUNDOs ou resgate de
cotas com valor reduzido, sendo o Administrador e o Gestor responsáveis tão somente
por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé de sua parte,
respectivamente.

●

As aplicações realizadas nos FUNDOs e/ou nos Fundos de Investimento em cotas em que
os FUNDOs aplicam não contam com garantia de seu administrador, de seu gestor, de
qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado financeiro, de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

●

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;

●

Os limites mínimos para movimentação, os quais constam no Regulamento, poderão ser
alterados pelo ADMINISTRADOR, conforme o caso.

●

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

●

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 dos Regulamentos

dos FUNDOs à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade dos FUNDOs ou de seu
Administrador, Gestor e demais prestadores de serviços;
●

Reconheço a validade das ordens solicitadas via a plataforma do Warren através do site na
web: www.oiwarren.com, através dos APPs de IOS/Android e canais de atendimento
(e-mail e/ou telefone), como provas irrefutáveis de transmissão dessas ordens, em todos os
seus detalhes.

●

Declaro que concordo com a utilização de correio eletrônico para fins de recebimento de
extratos e quaisquer outros documentos que tanto o Administrador quanto o Gestor precise
encaminhar.

●

Tenho conhecimento que informações detalhadas sobre os fundos estão disponibilizadas
no Manual de Informações Complementares, disponibilizado aos Cotistas.

●

Comprometo-me a manter a minha documentação pessoal e Ficha Cadastral atualizadas,
de acordo com as regras vigentes, manifestando sua aquiescência expressa ao fato de que
o Administrador não poderá realizar o pagamento de resgates caso haja pendência na
documentação;

●

Tenho pleno conhecimento das disposições da Lei 9.613/98 e legislação complementar,
estando ciente de que as operações em fundos de investimentos no mercado financeiro
estão sujeitas a controle do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários,
que podem solicitar informações sobre as movimentações de recursos realizados pelos
cotistas.

●

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.

●

O Warren atualiza a classificação de seus produtos em prazos não superiores a 24 (vinte e
quatro) meses.

