
  DISCLAIMER – TERMO DE USO 

As informações deste web-site foi preparado pelo Osmium Brazil Institute, e é uma informação geral sobre suas atividades atuais 

na data desta publicação. Esta informação é dada de forma resumida e não pretende ser completa. Nada neste web-site  deve ser tomado 
como aconselhamento de investimento geral nem específico. Antes de agir com base em qualquer informação, você deve considerar a 

adequação das informações tendo em conta esses assuntos e, em particular, você deve procurar aconselhamento profissional 
independente. Este web-site não tem em conta os seus objetivos específicos, situação financeira ou necessidades. Todos os investimentos 

podem oscilar e sofrer variações e envolver riscos, que incluem (entre outros) o risco de desenvolvimentos adversos ou imprevistos do 
mercado, financeiros ou políticos e, em transações internacionais, incluindo risco cambial. Você não deve confiar em nenhuma informação 
neste web-site para tomar decisões de investimento. O Osmium Brazil Institute não é uma instituição financeira ou empresa de consultoria 
financeira, e nada neste documento deve ser interpretado como, e não se destina a ser, aconselhamento financeiro. Este web-site pode 

conter declarações prospectivas, incluindo declarações sobre nossa intenção, crença ou expectativas atuais em relação às operações do 
Osmium Brazil Institute, condições de mercado (incluindo, mas não se limitando ao Brasil), resultados operacionais e condição financeira, 

provisões específicas e práticas de gerenciamento de riscos. Os leitores e visitantes deste web-site são advertidos a não depositar 
confiança indevida nessas declarações prospectivas. O Osmium Brazil Institute não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente o 
resultado de quaisquer revisões a estas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento para 

refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Embora o devido cuidado tenha sido usado na preparação de todo o material deste web-site, 
incluindo informações de previsão, os resultados reais podem variar de maneira materialmente positiva ou negativa. Previsões e exemplos 

hipotéticos estão sujeitos a incertezas e contingências fora do controle do Osmium Brazil Institute. O desempenho passado não é uma 
indicação confiável do desempenho futuro. O Osmium Brazil Institute não aceita qualquer responsabilidade pelos resultados de quaisquer 

omissões ou ações tomadas com base em, com base ou em conexão com este web-site e conteúdo. O Osmium Brazil Institute se isenta de 
qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer erros e omissões contidos neste web-site.




