
Declarações Importantes 

Risco: 

Cada tipo de ação ou veículo de investimento está associado com riscos especiais. O 
preço das ações ou segurança e renda gerada por esse valor pode aumentar ou 
diminuir, e pode ser que não possa recuperar-se o montante investido. O 
desempenho passado não garante o comportamento futuro. Determinados valores 
mobiliários ou fundos que são diversificados ou contenham investimentos 
diferentes, com diferentes características estão sujeitas a alteração. Flutuações na 
taxa de câmbio e taxas de juros podem afetar o valor dos investimentos nacionais ou 
internacionais. Os investidores devem considerar os riscos associados com as áreas 
do mundo onde o fundo pode inverter; incluindo as flutuações da taxa de câmbio, 

taxas de juros, instabilidades econômicas, risco inflacionário e acontecimentos políticos. Os 
investimentos em mercados emergentes envolvem riscos mais elevados relacionados 
com os mesmos fatores, além daqueles associados com tamanhos menores ou 
menos líquidos. Além disso, ações de pequenas empresas historicamente 
demonstraram maior volatilidade do que ações de grandes empresas, 
particularmente no curto prazo. Por favor consulte o prospecto para uma descrição 
detalhada dos riscos do fundo. 

O conteúdo deste site : 

Qualquer um que tenha lido esta informação ou o investidor não deve presumir que 
os investimentos em valores mobiliários listados foram ou serão rentáveis. As 
informações fornecidas neste website não constituem ou formam parte de qualquer 
oferta para as ações dos valores exibidos, nem um convite para se candidatar a tais 
ações. Investimentos em qualquer um dos valores listados apenas podem efectuar 
com base no folheto mais atualizado destes valores. Fundos offshore não podem ser 
oferecidos ou vendidos a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. O 
desempenho atual pode ser menor ou maior do que as informações de desempenho 
citado. Antes de tomar uma decisão de investimento, considere os objetivos, riscos e 
encargos com cautela. Estas e outras informações encontram-se no prospecto do 
fundo. Consulte o seu orientador profissional para o desempenho atual e anterior da 
tomada de decisão de investimento. 

Classes de ações:: Determinados valores ou classes de ações dos fundos podem não 
estar disponíveis para cada valor. Consulte com seu assessor o seu investimento em 
VectorGlobal WMG para confirmar o tipo de ações que estão disponíveis. 



 

Perguntas / prospecção 

Para obter um prospecto sem custo ou para perguntas você pode comunicar para 
(877) 832-8670. Os investidores devem ler o prospecto cuidadosamente antes da 
implementação de um investimento. 

Este relatório 

As informações contidas neste relatório foram revisadas por VectorGlobal WMG. Os 
exemplos e as recomendações contidas neste material podem não ser adequadas 
para todos os investidores. Todos os investimentos feitos em uma conta em 
VectorGlobal WMG são para seu benefício e sob seu próprio risco. É recomendado 
consultar com seus próprios assessores jurídicos, fiscais e contábeis antes da 
implementação de um investimento. Os investimentos não são depósitos bancários e 
não são garantidos por qualquer instituição do governo. Informações e preços 
apresentados são as atuais a data de publicação do relatório, no entanto, 
informações estão sujeitas a erros ou omissões. Todos os modelos financeiros, 
exemplos e performances históricas são usados como ferramentas ilustrativas, e não 
constituem garantia de desempenho futuro. 

A empresa 

VectorGlobal WMG é uma corretora de valores registrada com o U.S. Securities 
Exchange Commission e membro da FINRA. Todas as transacções financeiras 
denominadas em outras moedas distintas ao peso mexicano, incluindo instrumentos 
dos Estados Unidos da América, são gerenciadas pelo VectorGlobal WMG e seus 
representantes financeiros nos Estados Unidos. Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
(“Vector”), uma casa de bolsa mexicana, é a sociedade possuidora de VectorGlobal 
WMG. Vetor não é registrado como uma bolsa de valores nos Estados Unidos e 
também não é membro da FINRA. Os representantes financeiros de vetor não são 
registrados para operar nos Estados Unidos. 

Outros 

Os investimentos não são segurados pelo FDIC, podem perder o valor e não são 
depósitos de ou garantido por um banco ou qualquer outra entidade. Há um risco 
com qualquer investimento e todos os riscos devem ser claramente definidos e 
entendidos antes de prosseguir com o investimento. Somente os fundos do FDIC-
segurados e certificados de depósito são garantidos pela Federal Deposit Insurance 



 

Corporation. Os investidores devem considerar cuidadosamente os seus objectivos 
de investimento, risco, horizonte de tempo, custo e outros encargos associados com 
todos os produtos e serviços de investimento. 

O desempenho passado não garante o comportamento futuro. Antes de investir 
considerar os objetivos, riscos e encargos com (informação que se encontra no 
prospecto). Para qualquer dúvida ou para obter um prospecto gratuito, entre em 
contato com o telefone número (877) 832-8670. Antes de investir, cada investidor 
deve ler o prospecto cuidadosamente. 

Fundos internacionais não são adequados para cidadãos ou residentes dos Estados 
Unidos da América. 

Pershing, página de login do LLC. É propriedade de Pershing, LLC. 

 


