Instruções de preenchimento da documentação para cadastro no Administrador do Bogari
Value FIC FIA, BNY Mellon, e no seu Distribuidor, Bogari Capital
Por favor, não envie documentos com qualquer tipo de rasura pois os mesmos não serão válidos
por restrições da regulação em vigor.


Ficha Cadastral:
o Todos os campos são de preenchimento obrigatório



Termo de Adesão
o Distribuidor: Bogari Gestão de Investimentos Ltda.



Questionário de Suitability
o Item 11 – Todos os campos devem ser preenchidos
o Item 12 – os valores percentuais não podem ter casas decimais e o total
informado deve somar 100%



Termo de Ciência de Desenquadramento de Suitability

Este termo é necessário caso o investidor deseje aplicar no fundo mesmo que o seu perfil de
investidor identificado pelo distribuidor Bogari Capital através do Questionário de Suitability
seja de menor risco do que o perfil de risco do fundo. Se for este o desejo do cliente, para
adiantar o cadastro preencha este documento com as seguintes informações complementares:
o
o
o
o
o


Distribuidor: Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
CNPJ Distribuidor: 08.947.719/0001-46
Fundo: Bogari Value FIC FIA
CNPJ Fundo: 08.323.402/0001-39
Classificação do Fundo: Agressivo

Envio da documentação

Aconselhamos o envio da documentação primeiramente na forma digital, a ser enviada para
bogari@bogaricapital.com.br. Desta forma verificaremos se a documentação está correta. Uma
vez correta, o distribuidor efetuará o cadastro e avisaremos ao cliente para enviar as vias físicas,
que deverão ser enviadas para o seguinte endereço:
BOGARI CAPITAL
Rua Jardim Botânico, nº 674, salas 501 - 523,
Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
CEP.: 22.461-000.
O envio das vias físicas é obrigatório. Caso não sejam enviadas, o administrador/distribuidor
bloqueará a conta do investidor para novas movimentações.


Movimentações

Com o cadastro concluído, para efetuar movimentações solicitamos informar através do e-mail
bogari@bogaricapital.com.br, até as 14:00h, o total de recursos enviados, que devem ser
transferidos no mesmo dia em horário bancário para a conta do fundo indicada abaixo. Todas

as movimentações só serão válidas após resposta da Bogari Capital por e-mail confirmando o
recebimento da ordem de movimentação enviada pelo cliente.
Bogari Value FIC de FIA
CNPJ: 08.323.402/0001-39
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 615.173-6

