TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE ACORDADO ENTRE OS USUÁRIOS E A
COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA

1.1. Recomendamos aos participantes que leiam atentamente este documento e
realizem a devida avaliação dos riscos, de acordo com suas definições pessoais.
1.2. A presente distribuição primária de Tokens utility, pela Compralo não se trata de
oferta de valores mobiliários ou investimento coletivo, nos termos da legislação
brasileira, dessa forma, que necessite de registro de Oferta Pública ou dispensa junto à
Comissão de Valores Mobiliários.
1.3. O Token BRCP Token (BRCP) será oferecido na forma de um utility token ERC20,
Desenvolvido via protocolo da rede Omni Layer e voltado para rapidez e agilidade, o
BRCP foi desenvolvido para trazer liquidez ao Mercado de Criptoativos no Brasil.
1.4. O usuário declara ter ciência de que ao transferir recursos para a compra dos
Tokens utility, essa transferência não poderá ser cancelada, tampouco há a capacidade
de fazer refund, por ser uma operação que não pode ser cancelada.
1.5. O usuário declara ciência de que a BRCP Token não age enquanto agente de
impostos e compreende que, o usuário é responsável por seguir as leis de impostos
vigentes em seus países.
1.6. Este Whitepaper consiste em um prospecto do projeto denominado BRCP Token,
com a previsão de objetivos, estrutura, mapa estratégico de implementação, elementos
legais que envolvem o tipo de segmento e o contexto em que se insere. Os prospectos
aqui realizados não dão qualquer garantia ao usuário de que serão atendidas todas as
previsões contidas neste documento, visto que dependem de fatores externos e
mercadológicos.
1.7. Qualquer perda, prejuízo ou desvantagem que o usuário possa vir a ter ou
identificar em razão da participação na distribuição são assumidas e absorvidas
exclusivamente por este.
1.8. Em geral, os usuários e participantes deste tipo de projeto entendem que, ao
ingressar em uma distribuição de Tokens de Criptoativos, ingressarão em uma operação
de alto risco e que pode resultar em perdas sobre o valor despendido. Nenhuma
informação prestada nesse whitepaper ou em nossos sites deve ser considerada como
conselho de investimento. A BRCP Token não oferece para nenhum de seus usuários a
opção de comprar ou vender os tokens como um investimento.
1.9. O usuário tem ciência de que está submetido às regras e leis vigentes no país em
que vive.
1.10. Ao participar da distribuição primária de Tokens aqui regulada, o usuário declara
que entende, aceita e concorda com todas as regras aqui determinadas, submetendo-se
sem restrições ou ressalvas, de acordo com sua livre convicção.

Aviso Geral – Por usar nossos serviços e participar de nossa distribuição primária de
Criptoativos você usuário, entende completamente que:
www.brcptoken.com.br

Observação: A BRCP Token é uma empresa sediada no Brasil. Todos os usuários da
Exchange COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA.
BRCP Token devem passar pelos requisitos básicos de KYC/AML.

