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 Como nomear um consultor de fundos para sua conta
DSA

C A P I T A L  S T R A T E G I E S

CONSULTOR

Nome:

E-E-mail:mail:



Você deve usar este formulário para nomear um consultor de fundos para uma conta da Dominion Capital 
Strategies Limited ("DCSL"). O formulário deve ser preenchido pelo(s) requerente(s) ou pelo(s) titular(es) da 
conta, quando a conta já tenha sido iniciada, e pelo consultor. Cada requerente ou titular da conta deve 
verificar se este formulário foi preenchido corretamente e assiná-lo para aprová-lo. Qualquer erro ou omissão 
pode atrasar a implementação de suas instruções.
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Número da conta:

Titular da conta 2:

Titular da conta 1:

ACORDO DO CLIENTE
PARA O PREENCHIMENTO PELO(S) REQUERENTE(S) OU TITULAR(ES) DA CONTA

1

NOMEAÇÃO DO CONSULTOR DO FUNDO

Declaração feita por cada requerente ou titular da conta.
Eu/nós confirmo/confirmamos que estou/estamos legalmente autorizado(s) a efetuar qualquer uma das 
opções contidas nos Termos e Condições da conta. Esta instrução será aplicada a todos os ativos mantidos 
em minha/nossa conta. Eu/nós nomeio/nomeamos o consultor do fundo detalhado na página 1 para atuar 
na seguinte condição.

AUTORIDADE DISCRICIONÁRIA

Eu/nós entendo/entendemos que o consultor do fundo tem total autoridade discricionária, sem me/nos 
consultar, para tomar todas as decisões de investimento em relação a todos os ativos da minha/nossa 
conta.
Eu/nós autorizamos a DCSL a agir de acordo com as instruções de negociação do ativo do consultor do 
fundo que eu/nós nomeio/nomeamos, conforme detalhado no formulário de nomeação, para agir em 
meu/nosso nome em relação à conta.
Eu/nós entendo/entendemos que o consultor do fundo não está agindo em nome da DCSL. 
Eu/nós reconheço/reconhecemos e concordo/concordamos que esta confirmação é para permitir que a 
DCSL cumpra com suas obrigações regulatórias como uma empresa autorizada em Guernsey.
Eu/nós entendo/entendemos que isto não é, e não deve ser interpretado como, nenhum endosso do 
consultor do fundo e que a DCSL não garante a capacidade do consultor do fundo ou as credenciais 
reguladoras. Eu/nós concordo/concordamos que a DCSL não é responsável por qualquer perda ou 
responsabilidade desta conta decorrente desta nomeação.
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Eu/nós confirmo/confirmamos que entendo/entendemos que se a Dominion Capital Strategies Limited 

tomar conhecimento de que um consultor de fundos:

a) teve sua associação recusada, ou foi expulso de uma organização profissional; ou

(b) esteja sob investigação ou tenha sido objeto de ação disciplinar por uma autoridade regulatória; ou

(c) esteja realizando ou realizou atividades de maneira a danificar ou prejudicar a reputação da DCSL; então:

A DCSL reserva-se o direito de deixar de agir de acordo com as instruções do consultor do fundo, com efeito 

imediato, e informar-me/nos o fato.

Eu/nós entendo/entendemos que eu/nós devo/devemos notificar a DCSL de quaisquer mudanças que 

afetem esta nomeação ou a autoridade do consultor do fundo. Eu/nós entendo/entendemos que a DCSL 

continuará a aceitar instruções do consultor do fundo a menos e até que eu/nós aconselhe/aconselhemos 

uma mudança nesta nomeação ou receba/recebamos instruções confirmando as mudanças do consultor 

do fundo.

Eu/nós entendo/entendemos que podemos rescindir a nomeação do consultor do fundo, notificando por 

escrito o consultor do fundo e a DCSL, na sede da DCSL, da rescisão dessa nomeação. A rescisão não 

afetará quaisquer transações já realizadas ou para as quais instruções vinculantes tenham sido dadas direta 

ou indiretamente.

Assinatura:

Nome em letra de forma:

Assinatura:

Nome em letra de forma:

Assinatura do titular da contaA
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Esta autoridade permite-me fornecer instruções de investimento à DCSL e confirmo que tenho a 

concordância do(s) requerente(s)/titular(es) da conta para emitir instruções de negociação de ativos em seu 

nome.

Todos os inscritos na lista de signatários autorizados apresentados à DCSL serão autorizados a colocar 

instruções conosco em nome da sua empresa.

ACEITAÇÃO DA NOMEAÇÃO
PARA O PREENCHIMENTO PELO CONSULTOR DO FUNDO

2

Assinatura do consultor:

Nome em letra de forma:

Assinatura do consultor: 

Nome em letra de forma:

Consultor/nome da empresa:

2

Assinatura do consultorB
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