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1. INTRODUÇÃO 

A SOMMA Investimentos S/A (“SOMMA Investimentos”) está autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) a realizar a gestão e distribuição de seus próprios fundos e, portanto, observa as 

determinações do Código para Distribuição de Produtos de Investimento da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). O presente documento vem apresentar, em 

conformidade com os dispositivos das Regras e Procedimentos para Transparência na Remuneração do 

Distribuidor da ANBIMA, as informações referentes à remuneração recebida pela distribuição de produtos 

de investimento. 

 

2. ASPECTOS GERAIS 

A SOMMA Investimentos está autorizada a distribuir apenas os seus próprios fundos. O principal canal de 

distribuição é a plataforma digital (https://www.sommainvestimentos.com.br) onde o cliente pode 

encontrar as informações sobre os fundos disponíveis, realizar seu cadastro e investir de acordo com seu 

perfil de investidor.  
 

3. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

A SOMMA Investimentos não é remunerada diretamente pela distribuição de seus fundos pois, 

indiretamente, esse serviço já está contemplado junto à realização da gestão dos fundos e não implica em 

nenhum custo adicional aos seus clientes e cotistas dos fundos. O serviço de gestão de fundos é 

remunerado apenas por um percentual da taxa de administração dos fundos e performance, se houver. 
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4. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 

Uma vez que a SOMMA Investimentos não distribui produtos de terceiros e não é remunerada diretamente 

pelo serviço de distribuição então não há conflitos de interesse na oferta de seus fundos aos clientes. 
 

5. MITIGADORES 

A ausência de potenciais conflitos de interesse na distribuição de fundos isenta a necessidade de ações 

mitigadoras e permite à SOMMA Investimentos buscar sempre oferecer fundos adequados aos objetivos e 

ao perfil de investimento de seus clientes. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dúvidas podem ser esclarecidas pela SOMMA Investimentos através do telefone (48) 3037-1004 ou, ainda, 

através do correio eletrônico contato@sommainvestimentos.com.br. 

 

Para mais informações sobre educação financeira consultar: www.comoinvestir.com.br 
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