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COMUNICADO AOS COTISTAS DISTRIBUÍDOS PELA UNILETRA CORRETORA DE CÂMBIO, 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
 
 
Prezados Investidores,  
 
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ sob 
o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon”), informa que tomou conhecimento nesta data, da decretação da 
Liquidação Extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade 
com sede na cidade de Vitória e estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora da Penha 2035, 3º 
andar, Santa Lúcia, CEP 29.056-075, inscrita no CNPJ sob o nº 28.156.214/0001-70 (“Uniletra”), tendo sido 
nomeado liquidante, o Sr. Eduardo Felix Bianchini.  
 
Caso V.Sa. seja cotista de fundos distribuídos pela Uniletra, na modalidade conta e ordem, orientamos V.Sa. 
a entrar em contato com a referida instituição, por meio do seu liquidante, o Sr. Eduardo Felix Bianchini, 
telefone (11) 3003-3344 e e-mail: liquidacao@uniletra.com.br, a fim de que possa obter informações sobre 
as suas aplicações em fundos de investimento administrados pelo BNY Mellon.  
 
Nos termos da Instrução da CVM nº 555, nesta modalidade de distribuição, o cotista é cliente do distribuidor, 
o qual é responsável pela identificação dos cotistas, regularidade e guarda da documentação cadastral, bem 
como pela retenção e cálculo dos tributos, registro da quantidade de cotas, saldos e movimentos. Na 
distribuição por conta e ordem, cabe ao distribuidor receber os pedidos de aplicações e resgates diretamente 
dos cotistas e retransmiti-los ao administrador, identificando apenas o correspondente código de 
investimento e não o nome do cotista. Compete ainda ao distribuidor encaminhar os extratos aos cotistas, 
bem como todas as informações relativas aos fundos, como por exemplo convocação de assembleias gerais, 
informes de rendimentos e o que mais for necessário e requeridos pelas normas em vigor. 
 
Por fim, recomendamos que fiquem atentos às informações eventualmente publicadas no website da 
Uniletra. Informamos que a Comissão de Valores Mobiliários divulgou em seu website comunicado ao 
mercado: http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200213-1.html.  
 
Sendo o que nos cabia, colocamos à disposição, por meio do e-mail sac@bnymellon.com.br, para esclarecer 
eventuais questionamentos que se façam necessários. 
 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020. 
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