
 
  
 
 
1) A solicitação de reserva poderá ser feita, pelo cliente, através do sistema Home Broker 
ou através do documento “Solicitação de reserva via e-mail”. O cliente deverá anexar o 
pedido de reserva ao e-mail devidamente preenchido e enviá-lo para 
citicorretora.opa@citi.com. A solicitação de reserva deverá ser realizada a partir do e-mail 
do cliente que foi cadastrado em nossos sistemas (o mesmo que o cliente informou na sua 
Ficha Cadastral) e deverá ser recebida pela Citi Corretora impreterivelmente até às 11hs 
do dia 17/09/2014. 
 
2) Alterações nos pedidos de reserva para a oferta, serão aceitas somente no último dia de 
reserva: dia 17/09/2014.  
  
3) No ato da reserva deverá possuir 20% do valor solicitado em Patrimônio na Citi 
Corretora. O valor total ou a diferença entre o valor alocado deverá estar disponível em sua 
conta corrente na Citi Corretora até o dia de Liquidação da Oferta. 
 
4) O cliente que não observar o prazo de pagamento, estará sujeito a multa de 2% sobre o 
valor da operação não liquidada, sendo ainda responsável pelos ônus e despesas em 
operações decorrentes a que seu inadimplemento der causa ou que forem necessários 
para dar cumprimento às obrigações que lhe competiam. 
 
Ao enviar o pedido de reserva o cliente reconhece e concorda que tais multas e encargos 
serão debitados diretamente na conta corrente do cliente na Citi Corretora, 
independentemente de aviso prévio ou qualquer outra providência judicial ou extrajudicial, 
conforme previsto no “Contrato de Contrato para realização de Operações nos Mercados 
Administrados por Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e/ou Futuros e/ou por Entidade 
do Mercado de Balcão Organizado e/ou Via Internet", celebrado com os clientes. 
 
Para mais informações, entre em contato conosco através do telefone: (11) 4009-3242 
(SP - Capital) e 0800 77 060 77 (outras localidades). 
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