Aviso Legal.

Os instrumentos financeiros negociados em Bolsa de Valores podem não ser adequados para
todos os investidores. Os relatórios disponibilizados pela Toro CTVM Ltda. (“Toro”) não levam
em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. A decisão final em relação aos investimentos deve ser
tomada por cada investidor, levando em consideração os vários riscos, tarifas e comissões.
A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor
pode aumentar ou diminuir, podendo, dependendo das características da operação, implicar
em perdas de valor até superior ao capital investido.
Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração
ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos futuros. O investimento em renda variável é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive,
superiores ao montante de capital alocado. O prejuízo potencial apresentado é meramente
indicativo e o prejuízo efetivamente decorrente das operações realizadas pode ser substancialmente distinto da estimativa. Os preços e disponibilidades dos instrumentos financeiros são
meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. O investidor que realiza operações
de renda variável é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de
investimento que tomar.
Os relatórios de análise disponibilizados pela Toro foram elaborados pela Toro Investimentos
S.A., analista de valores mobiliários devidamente credenciada na forma da legislação em vigor.
O Contrato de Intermediação da Toro, indispensável à abertura de conta, prevê a disponibilização
deste conteúdo na forma de sua cláusula 4.4.1.
Todo o conteúdo de análise disponibilizado pela Toro reflete única e exclusivamente as opiniões
pessoais dos analistas responsáveis por sua elaboração e foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à Toro Investimentos S.A. e à Toro, sendo certo que não houve
qualquer imposição quanto às conclusões nele manifestadas. Para fins do disposto no Art.
20 da Instrução CVM n° 598, de 03 de Maio de 2018, o analista credenciado responsável pelos
relatórios de análise disponibilizados é o Sr. Rafael Panonko Pereira Caldas.
Não há situações de conflito de interesses que possam impactar na imparcialidade deste
relatório e a Toro Investimentos S.A. e a Toro adotarão todas as medidas cabíveis para coibir
qualquer potencial conflito de interesses que possa impactar a imparcialidade deste relatório
bem como para comunicá-lo de forma clara e expressa, nos termos de sua Política e Procedimentos para a Atividade de Análise de Valores Mobiliários disponibilizada na rede mundial de
computadores e conforme previsto pela legislação vigente.
A Toro é sociedade corretora autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, nesta condição, nos termos do Art. 22 da Instrução CVM 598/18, declara que está envolvida na aquisição,
alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto de relatórios de análise elaborados
pela Toro Investimentos S.A., Sociedade Ligada, e disponibilizados pela corretora.

A remuneração dos analistas envolvidos na elaboração dos relatórios oferecidos pela Toro não
está nem esteve vinculada de qualquer forma aos pontos de vista emitidos e nem se subordina a outras áreas comerciais da Toro Investimentos S.A. ou de sociedades ligadas. Conforme
disposto no Art. 9°, §2° do Código de Conduta da APIMEC, as análises que fundamentam as
recomendações enviadas através das plataformas oferecidas pela Toro podem ser acessadas
clicando em www.tororadar.com.br ou mediante solicitação direta.
Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma
alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente seu preço, valor ou rentabilidade.

