
 
 

 

Termos e Condições de Uso 

 

As informações contidas neste site possuem caráter meramente informativo e não 
constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com 
esse propósito. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar 
o aconselhamento de um profissional. 

Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou 
recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela 
MZK Investimentos ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como 
tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação sejam consideradas 
ilegais ou se sujeitem a regras específicas. 

Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte 
integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em 
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas 
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos 
adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de 
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas 
para o fundo de investimento e para o investidor. 

Ao aplicar seus recursos, é recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto, 
da lâmina e do regulamento em sua totalidade. A autorização para funcionamento e/ou venda, 
pelos membros do sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimento e demais valores 
mobiliares não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBIMA, garantia 
de veracidade das informações prestadas, de adequação dos respectivos regulamentos e 
prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais 
valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. 

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de 
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade obtida 
no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 

A MZK Investimentos, seus diretores e funcionários não podem ser responsabilizados, 
em hipótese alguma, por quaisquer danos, perdas ou prejuízos oriundos da conexão com este 
site ou uso da sua parte, ou com relação à qualquer falha de desempenho, erro, omissão, 
interrupção, defeito, lentidão na operação ou transmissão ou vírus de computador. 

O conteúdo deste site não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer 
circunstância ou para qualquer propósito. 

 


