
*** Art. 9º-A São considerados investidores profissionais: I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil; II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 
IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, 
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A; V – fundos de 
investimento; VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado 
pela CVM; VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela 
CVM, em relação a seus recursos próprios; VIII – investidores não residentes.” (NR). 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO 

 , residente/sediado 

na  , inscrito no CPF/CNPJ sob o 

nº  ao assinar este termo estou afirmando minha condição de Investidor Qualificado, conforme a 
definição prevista no Art. 9º-B da Instrução CVM Nº 539/2013, introduzida pelo Art. 2º da Instrução CVM  Nº 
554/2014.
Sou Investidor Qualificado enquadrado no seguinte dispositivo da Instrução CVM Nº 539/2013 (assinalar com 

“X” a/as alternativa(s) no qual se enquadra):  

Condição Declarada (Inciso) Base Legal 
Marcar com 
um (“X”) 

I – investidores profissionais.*** Art. 9º-A e 9º-B 

II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos 
financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). 

Art. 9º-B 

III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de 
qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM 
como requisitos para o registro de agentes autônomos de 
investimento, administradores de carteira, analistas e consultores 
de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios. 

Art. 9º-B 

IV – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida 
por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados. 

Art. 9º-B 

* Anexar documentação comprobatória da condição declarada.

Como Investidor Qualificado DECLARO, portanto, possuir conhecimento e experiência sobre o mercado 
financeiro e de capitais, assim como em finanças, análise de risco de crédito e negócios, suficiente para 
avaliar méritos, a qualidade, os riscos, o conteúdo e a adequação, bem como assumir os riscos inerentes as 
operações envolvendo investimentos/produtos/serviços destinados a Investidor Qualificado, não me sendo 
aplicável um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos Investidores Não – Qualificados. 

Ademais, afirmo que minha decisão pela realização de quaisquer operações/investimentos considerará 
informações por mim obtidas de forma independente através de pesquisas, avaliações e investigações 
conduzidas por mim, diretamente, ou através de assessores especializados por mim contratados e será 
baseada exclusivamente nas minhas próprias opiniões e nas opiniões de tais assessores. Para tanto, buscarei 
ter acesso a todas as informações a respeito das operações/investimentos que considerar adequadas e 
suficientes para minha decisão de investimentos. 

Isento de forma ampla, irrevogável e irretratável o Banco Pine S.A. e/ou empresas do seu grupo econômico 
(“PINE”) de qualquer responsabilidade por qualquer perda, prejuízo, dano e/ou despesa que venha a sofrer 
em decorrência direta ou indireta das operações/investimentos a serem realizados, reconhecendo que não 
tenho qualquer direito de regresso contra o PINE em razão desta decisão. 

Por fim, reitero que como Investidor Qualificado, sou capaz de entender, ponderar e assumir os riscos 
financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em operações/investimentos destinados a Investidores 
Qualificados e que os mesmos serão adequados ao meu nível de sofisticação e perfil de risco. 

Local e Data: 

(Assinatura do investidor qualificado com firma reconhecida) 

Eu,
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