[NOME E LOGOTIPO DA CORRETORA]

[DATA]

AO BANCO BRADESCO S.A.
ATT. CUSTÓDIA INTERNACIONAL DR
REF: Cancelamento de BDR – Brazilian Depositary Receipts
Para entrega dos Valores Mobiliários na Bolsa de Valores de Nova York
De acordo com a Legislação Brasileira que disciplina os investimentos brasileiros no exterior por intermédio
de Brazilian Depositary Receipts-BDR, solicitamos o cancelamento dos BDRs abaixo:
Empresa emissora:
Qtde de BDR’s:
Qtde de BDR’s por Extenso:
Qtde de Ações:
Qtde por extenso:
Corretora de valores brasileira (nome/código/dígito):
Favorecido/ DTC/ Conta:
/
/

/

/

Dados para emissão da fatura:
Nome:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
CNPJ/CPF:
Taxa Cancelamento (BDR x 0,05):
Declaramos, de acordo com a legislação vigente:
1)

ter conhecimento da regulamentação aplicável aos BDRs e nos responsabilizarmos por qualquer irregularidade que
possa ser identificada pela presente operação;

2)

que a operação em questão é de nossa inteira responsabilidade, cabendo, única e exclusivamente a nós, a entrega de
toda a documentação e o contato com o Banco Bradesco S.A.;

3)

ter ciência de que o Banco Bradesco S.A, na qualidade de Instituição Depositária dos BDRs cumprindo as obrigações
da legislação em vigor, disponibilizará ao Banco Central do Brasil, quando solicitado, o dossiê da operação referente
a este cancelamento;

4)

que em relação à operação de Cancelamento de BDRs para a alienação dos ativos no exterior, nos comprometemos a
entregar até o 7º (sétimo) dia útil, a partir da data do processamento do cancelamento dos BDRs, à Instituição
Depositária os seguintes documentos:
cópia do Contrato de Câmbio do ingresso no Brasil dos recursos oriundos da alienação, devidamente assinado;
cópia da Nota de Corretagem ou Nota de Confirmação referente à alienação das ações no exterior.



5)

ter conhecimento que o valor da taxa correspondente a este cancelamento, equivalente à R$ 0,05 (cinco centavos por
Real) por BDR (sujeito ao valor mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) por solicitação de emissão), será liquidado
mediante TED e que o pagamento do referido valor é condição para o cancelamento de BDR.

_____________________________
[NOME DA CORRETORA]
Nome do Representante:
RG:
CPF/MF:

_________________________________
[NOME DA CORRETORA]
Nome do Representante:
RG:
CPF/MF:

Obs.: O processo de cancelamento de BDRs deverá obedecer aos horários limites e o Banco Bradesco S.A. deverá receber a presente
carta de solicitação de cancelamento de BDRs assinada por 2 (dois) representantes legais da Corretora Autorizada (juntamente com a
documentação societária comprobatória de poderes de representação). É necessário encaminhar as vias originais com reconhecimento de
firma em cartório ou assinadas por Pessoas Autorizadas que tenham preenchido a “Lista de Pessoas Autorizadas e Pessoas de Contato” e
o “Cartão de Assinaturas” (conforme modelo disponibilizado pelo Banco Bradesco S.A.).

