
NU DTVM - TRANSPARÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE

INVESTIMENTOS

1. ASPECTOS GERAIS

A Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA "Nu DTVM" atua na distribuição de cotas de fundos de

investimentos na modalidade Conta e Ordem. Os produtos distribuídos, atualmente, são Fundos de Investimentos

geridos pela Nu Asset Management LTDA "Nu Asset", instituição membro do mesmo Grupo econômico (Nubank).

Em relação à recomendação, atualmente o processo leva em conta o Fundo da Família Nu Seleção que melhor se

encaixar ao respectivo perfil de risco do investidor.

2. FORMA DE REMUNERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

Na distribuição de Fundos de Investimento por Conta e Ordem, a Nu DTVM é remunerada com base em um percentual da
taxa de administração cobrada pela gestora dos Fundos. Os Fundos de Investimento Nu Seleção não cobram Taxa de
Performance. Os produtos são disponibilizados por meio do aplicativo do Nubank pela Nu DTVM, não havendo esforço de
venda ativa. Não há outros tipos de remuneração aplicáveis além do mencionado. Os ganhos obtidos com a distribuição de
Fundos geridos pela Nu Asset, participante do mesmo Conglomerado Financeiro, são destinados ao Grupo Nubank. A
forma de remuneração não enseja conflitos de interesse

3. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE E MITIGADORES

Uma vez que a recomendação de produtos aos clientes será alinhada ao seu perfil de risco, e que o percentual da taxa
destinado é o mesmo, entendemos que não há conflitos de interesses decorrentes da forma de remuneração recebida pela
Distribuição de Produtos de Investimento.

Link para o portal de educação financeira da Anbima "Como Investir": www.comoinvestir.com.br
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