Procuração.
V.12.2019.

Outorgante.
Nome.
CPF:

Profissão:

Nacionalidade:

Endereço:

Estado Civil:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

E-mail:

Outorgado.
Nome.
CPF:

Profissão:

Nacionalidade:

Endereço:
Cidade:

Estado Civil:
Bairro:

UF:

CEP:

E-mail:

O Outorgante, pelo presente instrumento de Procuração, nomeia e constitui o Outorgado como seu bastante
procurador, ao qual confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo perante a TORO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (“CNPJ/MF”) sob o n° 29.162.769/0001-98 , com endereço na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, n° 671, 12-16 andares, CEP 30.112-021 (“Corretora”), conferindo ao
Outorgado, amplos poderes para, como se o Outorgante fosse:
(i) movimentar as contas correntes de depósito e custódia (“Contas Cliente”) e do cadastro do Outorgante
junto à Corretora, nos termos previstos no Contrato de Intermediação e Custódia e Outras Avenças (“Contrato”), ao qual o Outorgado declara aderir e ter conhecimento de todos os termos;
(ii) transmitir ordens, verbais e/ou escritas de compra e venda de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de qualquer espécie, nos mercados administrados pela B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão (“B3”);
(iii) atuar perante as Câmaras de Registro, Compensação e Liquidação da B3;
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(iv) comprar, vender ou ceder direitos de subscrição;
(v) exercer de direitos de subscrição;
(vi) comprar e vender opções de compra e/ou opções de venda sobre ações, cobertas ou descobertas, no
que aplicável;
(vii) realizar operações a termo, como comprador ou vendedor, bem como operações de empréstimo de
ações junto ao Banco de Títulos da BM&FBovespa (“BTB”), na qualidade de tomador ou doador;
(viii) autorizar a transferência de ativos e valores para a atender solicitações adicionais de garantias;
(ix) dar ordens de investimento e/ou resgate de quaisquer outros produtos de investimento oferecidos
pela Corretora;
(x) cadastrar senhas e/ou receber senhas;
(xi) emitir ordens para transferência de recursos financeiros disponíveis na conta corrente do Outorgante
na Corretora para a(s) conta(s) corrente(s) bancária(s) do Outorgante, conforme indicada(s) no cadastro do
Outorgante perante a Corretora;
(xii) proceder à atualização cadastral do Outorgante, podendo informar todos os dados e assinar todos os
documentos necessários para tanto;
(xiii) praticar quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento desse mandato.
O presente mandato somente será revogado mediante comunicação por escrito do Outorgante à Corretora,
produzindo efeitos a partir do dia útil seguinte ao dia do efetivo recebimento de tal comunicação, podendo a
Corretora, até essa data, acatar as ordens do Outorgado.
Esta procuração será considerada válida a partir da data de sua assinatura e deverá permanecer em pleno
vigor e efeito por um período indeterminado, até que seja expressamente revogada pelo Outorgante.

Local e data.

Assinatura do Outorgante
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