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Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

EXTRATO FUNDO LME IMA B 
9 mensagens

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 9 de novembro de 2020 14:09
Para: ADM RJI <backoffice.adm@rjicv.com.br>, ri@grapheninvestimentos.com.br, Luiz Antonio Pereira Lamboglia
<luiz.lamboglia@rjicv.com.br>
Cc: Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

Prezados,,
Tendo em vista a extração no extrato do UNDI LME IMA B no atual exercício, a exemplo de meses anteriores, nota-se
uma diferença(apesar de pequena), porém necessitamos de justificativas para correção no DAIR via Cadprev.
Poderiam portanto e por gentileza nos encaminhar o mais breve possível?
Desde já agradeço e um forte abraço! 
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

   

2 anexos

LME IMA B SETEMBRO.jpeg 
66K

LME IMA B OUTUBRO.jpeg 
59K
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Roberto Pessanha <roberto.pessanha@rjicv.com.br> 9 de novembro de 2020 14:22
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, ri@grapheninvestimentos.com.br, Luiz Antonio Pereira
Lamboglia <luiz.lamboglia@rjicv.com.br>
Cc: Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

Boa tarde,

 

A carteira foi reprocessada para um ajuste na precificação de seus a�vos.

 

Por gen�leza, orientamos que considere os úl�mos extratos disponíveis no site e a exportação seja feita após o 5º dia
ú�l.

 

A�,.

 

 

   Roberto Pessanha

                               Tel.: + 55 (21) 3500 4514 
             Rua do Ouvidor, 97, 7º andar. CEP 20040-030, Rio de Janeiro - RJ

             

    Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5911283623&view=att&th=175adfc65f011ac7&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_khaswi2d1&safe=1&zw
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As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não
havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar
decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. 

CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC MESSAGE  
The information contained herein and attached hereto are confidential, subject to legal privilege, or otherwise protected from
disclosure, and are intended solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient of this
communication, or the person authorized to receive this message, please delete and destroy all copies in your possession, and

note that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, this communication is expressly prohibited

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 9 de novembro de 2020 14:33
Para: Roberto Pessanha <roberto.pessanha@rjicv.com.br>
Cc: ri@grapheninvestimentos.com.br, Luiz Antonio Pereira Lamboglia <luiz.lamboglia@rjicv.com.br>, Suzete Biagi
<suzete.iprem@gmail.com>

Primeiramente obrigado pela atenção. 
Porém cumpre-nos  esclarecer que nosso  DAIR  foi postado dia 19/10/2020, portanto após o quinto dia útil.
Antes das informações serem postadas no CADPREV, é realizado uma conferência entre o valor postado e a informação
disposta na CVM.
Portanto tal reprocessamento deve ter ocorrido posteriormente, assim como a correção na CVM
Diante do exposto, solicito por gentileza, caso ocorra reprocessamentos e/ou outro tipo que altere as informações ora
prestadas, por favor nos comunicar impreterivelmente até o último
dia útil do mês subsequente, para que possamos corrigir as informações também para nossos órgãos de controle
Desde já agradeço a atenção e a compreensão e subscrevo-me com elevada estima e apreço,

  
        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

   

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br> 9 de novembro de 2020 15:11
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>
Cc: Relacionamento com Investidores - Graphen Investimentos <ri@grapheninvestimentos.com.br>, Luiz Antonio Pereira
Lamboglia <luiz.lamboglia@rjicv.com.br>, Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br
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Ronaldo,

Gerei o extrato de vocês e não encontrei essa diferença.
Poderia me explicar melhor?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ReportExtratoCotista (1).pdf 
82K

ReportExtratoCotista.pdf 
82K

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 9 de novembro de 2020 15:41
Para: Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br>
Cc: Relacionamento com Investidores - Graphen Investimentos <ri@grapheninvestimentos.com.br>, Luiz Antonio Pereira
Lamboglia <luiz.lamboglia@rjicv.com.br>, Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

Observe no extrato que temos anterior
quantidade cotas 1.834,957,9229800  x  valor cota  0,77551688 = R$ 1.423.040,85  (30/09)

observe atual (mas saldo anterior)
quantidade cotas 1..834.957,9229800 x valor cota 0,77553663 =  R$ 1.423.077,08   (30/09) - extrato atual

diferença                                                                                   _________________________

                                                                                                                R$  36,23

Era a informação que tínhamos 

Desde já agradeço

        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

   

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EXTRATO ERRADO.pdf 
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246K

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 9 de novembro de 2020 15:43
Para: Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br>
Cc: Relacionamento com Investidores - Graphen Investimentos <ri@grapheninvestimentos.com.br>, Luiz Antonio Pereira
Lamboglia <luiz.lamboglia@rjicv.com.br>, Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

Portanto este extrato que enviei como informação no mês anterior, tenho que desconsiderá -lo  então. É isso?

        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

   

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br> 9 de novembro de 2020 15:46
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

Sim, deixa pra tirar o extrato após o quinto dia útil, essas carteiras podem ser reprocessadas nesse período.
Se você aguardar um pouco não corre o risco de ficar desatualizado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com> 9 de novembro de 2020 15:49
Para: Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br>

Ok Kleber!
E na CVM? a informações serão corrigidas também até o quinto dia útil do mês subsequente? Ou em outra data?

        Ronaldo Carlos de Souza
        DIRETOR-PRESIDENTE

                    
          Rua Aurélio Sia n°73 
                Jd Luciana
            CEP 13830-005
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       1938964403 | 1938963832
     CNPJ - 10.625.602/0001-98
      iprem@pmsaposse.sp.gov.br 
     

   

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kleber Magno <kleber.magno@rjicv.com.br> 9 de novembro de 2020 16:06
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

Se estiver divergente na CVM, só nos passar o dia e pedimos para retificar no site.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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