
Termos e condições
O acesso às informações contidas neste site é reservado exclusivamente a investidores profissionais e 
consultores financeiros. Leia as importantes informações abaixo. O presente contém informações legais e 
regulatórias aplicáveis ao status da nossa de companhia, à utilização deste site e informações relativas a 
qualquer investimento em nossos produtos mencionados neste site.

*US Persons são em geral definidas como pessoa física, residente nos Estados Unidos ou qualquer pessoa jurídica constituída nos termos das leis dos Estados Unidos. Os cidadãos 
norte-americanos que morarem no exterior também poderão ser considerados US Persons nos termos de certas normas.

Disposição sobre modificações nos termos e condições:

Nordea Asset Management (NAM) é o nome funcional do negócio de gestão 
de ativos conduzido pelas pessoas jurídicas Nordea Investment Funds S.A. 
e Nordea Investment Management AB (“as pessoas jurídicas”) e as suas su-
cursais, subsidiárias e sedes de representação. A NAM reserva-se o direito de 
modificar estes termos e condições neste website a qualquer momento, com 
efeito imediato e sem aviso prévio.

Restrições relativas ao Site:

As informações neste site não deverão ser acessadas por qualquer pessoa  
ou entitade em qualquer jurisdição ou país no qual, em razão da naciona-
lidade, residência da pessoa ou por outro motivo, a publicação ou disponi-
bilidade deste site seja proibida. As pessoas que acessarem este site devem 
se informar acerca de quaisquer restrições pertinentes e observá-las. A NAM 
não aceita responsabilidade, seja qual for, por qualquer perda decorrente, seja 
como for, de qualquer utilização deste site ou de seu respectivo conteúdo ou 
por outra forma nesse tocante. A NAM não pode ser considerada responsável 
por quaisquer perdas ou danos ocorridos em consequência de operações e/
ou serviços em violação das normas pertinentes à jurisdição de origem do 
comprador. Este site é reservado em particular exclusivamente a não US Per-
sons*. A informações contidas neste site não se destinam a distribuição e não 
constituem oferta de venda ou solicitação de qualquer oferta de compra de 
quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos da América a “US Persons” 
ou em seu benefício.

Emissor do site:

Este site é emitido e operado pela Nordea Investment Funds S.A. (NIF - SA), 
562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, autorizada pela Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier, a autoridade de supervisão de 
Luxemburgo. A NIFSA é registrada no registro de comércio em Luxemburgo 
(Registre de commerce et des sociétés ou “RCS”) sob o número de sociedade 
B 31619.

Qualificação do site:

Este site é considerado comunicação de marketing e se destina a fornecer ao 
leitor informações relativas às capacidades específicas da NAM. Este site não 
constitui recomendação de investimento, nem constitui i) recomendação de 
investimento em qualquer produto financeiro, estrutura de investimento ou 
instrumento de investimento financeiro, ii) consultoria fiscal, participação em 
ou liquidação de qualquer operação ou participação em qualquer estraté-
gia de negociação em particular. Este site não constitui oferta de compra de 
qualquer valor mobiliário. Consequentemente, as informações aqui contidas 
serão substituídas em sua totalidade por acordos contratuais em sua forma 
final firmados para fins de investimento. Assim sendo, qualquer decisão sobre 
investimento deverá tomar por base a documentação legal final, sem limita-
ção, e, caso aplicável, o acordo contratual, qualquer prospecto pertinente e o 
mais recente Documento de Informações-Chave ao Investidor (KIID) relativo 
ao investimento.

Declaração genérica sobre riscos, desempenho e comparações:

As estimativas de retornos futuros ou indicações de desempenho passado 
constantes neste site destinam-se somente a fins informativos e não consti-
tuem indicadores confiáveis de desempenho futuro. O desempenho passado 
não constitui indicador confiável de resultados futuros e os investidores talvez 
não recuperem integralmente o valor investido. Não é possível garantir que o 
objetivo de investimento, retornos pretendidos e resultados de estrutura de 
investimento sejam alcançados. A comparação com outros produtos financei-
ros ou referências destinam-se apenas a fins indicativos.

Limitação de responsabilidade com relação a exatidão/integralidade 
das informações:

Embora a NAM faça todos os esforços razoáveis para assegurar que as in-
formações contidas neste site sejam exatas na data de sua publicação, não é 
possível garantir a exatidão, conveniência, integralidade ou disponibilidade de 
quaisquer tais informações.

Nem a NAM, nem qualquer outra pessoa aceitam responsabilidade, seja qual 
for, por qualquer perda/dano (diretos ou indiretos) decorrentes de qualquer 
utilização deste site ou de seu conteúdo, a sites de terceiros ou por outra for-
ma nesse tocante.

Disposição relativa a conteúdo e funcionalidades específicos, por 
exemplo, opiniões/pesquisa/hiperlink para terceiros:

O site da NAM poderá conter links a outros sites de terceiros que você poderá 
acessar seguindo links deste site. A NAM não aceita responsabilidade pelas 
informações fornecidas em quaisquer tais sites e não assume responsabili-
dade por qualquer conteúdo ilícito, inexato ou incompleto do site ao qual o 
usuário tiver sido encaminhado, em especial em casos em que resultem em 
quaisquer danos da utilização ou não utilização de tais informações incorre-
tas.

Os hiperlinks deste site são fornecidos apenas para fins de conveniência e fins 
informativos. A NAM não é responsável pelo conteúdo de sites externos da 
internet que se tenham link para este site ou possam ser acessados a partir 
deste site. As Pessoas Jurídicas que aderirem à NAM não assumem qualquer 
responsabilidade ou obrigação no tocante a qualquer site acessado por inter-
médio deste site.

Salvo declaração em contrário, todas as opiniões expressas são opiniões das 
Pessoas Jurídicas que aderirem à NAM. Essas opiniões não constituem reco-
mendação de investimento ou qualquer outra recomendação.

Disposições relativas a direitos autorais:

Todo o conteúdo deste site está sujeito a direitos autorais, estando todos 
os direitos reservados às Pessoas Jurídicas que aderirem à Nordea Asset 
Management e quaisquer das filiais, subsidiárias e/ou escritórios de 
representação de tais Pessoas Jurídicas. Você poderá efetuar download ou 
imprimir cópia de páginas individuais e/ou seções do site, contanto que não 
remova avisos de direitos autorais ou outros avisos de propriedade exclusiva. 
O download ou cópia do site não transferirá a você a titularidade de qualquer 
software ou material. Você não poderá reproduzir (no todo ou em parte), 
transmitir (por meios eletrônicos ou por outra forma), modificar, estabelecer 
link com ou utilizar para qualquer finalidade pública ou comercial o site sem a 
prévia permissão escrita da NAM.

Capacidades operacionais do site:

A NAM fará todos os esforços razoáveis para manter este site operacional o 
todo tempo; contudo, não é possível dar garantias a esse respeito. Embora a 
NAM faça todos os esforços razoáveis para assegurar que o site esteja livre de 
vírus e defeitos, é responsabilidade sua assegurar que os equipamentos cor-
retos sejam utilizados para protegê-lo de qualquer coisa que possa causar-lhe 
prejuízo ao utilizar este site.


