São Paulo (SP), 17 de março de 2020
Prezados,

A

CM

CAPITAL MARKETS

DISTRIBUIDORA

DE TÍTULOS E

VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador” ou “CM Capital”), instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do São
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.195, 4º Andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, devidamente credenciada junto à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”) como administrador de carteiras de
valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº 13.690 de 4 de junho de 2014,
vem, por meio do presente, expor o que segue:

COMUNICADO AO MERCADO
MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19
Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, de forma a mitigar o impacto
do novo vírus Covid-19, vimos informar que a CM Capital adotou providências para
garantir a continuidade dos negócios e a proteção de saúde de nossos colaboradores e
nossos clientes, com a mudança de hábitos e procedimentos internos.
O objetivo é prezar pela saúde e pela segurança de todos que circulam pelo escritório,
criando processos e procedimentos preventivos para garantir a continuidade dos
negócios, a manutenção dos trabalhos diários das equipes e a segurança das
informações disponibilizadas pela Instituição.
Dessa forma, a partir de hoje, dia 17 de março de 2020, comunicamos que as reuniões
presenciais na instituição estão canceladas por tempo indeterminado.

Caso você tenha alguma reunião agendada na CM Capital, as equipes internas entrarão
em contato para avaliar a necessidade da realização da mesma, com o objetivo de
realiza-las de forma online ou por conference call.
O objetivo é reduzir a aglomeração de pessoas e deixar os ambientes ainda mais
seguros para a manutenção das atividades e das operações diárias. Portanto, a
Instituição está adotando parcialmente o trabalho remoto em suas equipes.
Ademais, as equipes de risco e compliance da instituição estão realizando analises
internas para verificar medidas adicionais de segurança que poderão ser adotadas em
casos extraordinários de contingencia.
Por fim, informamos que sempre atentos aos deveres de diligência impostos aos
administradores fiduciários, foram realizados questionamentos formais aos prestadores
de serviços contratados pelos fundos administrados, solicitando informações sobre os
planos de contingência elaborados pelos mesmos, em eventual cenário de crise.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.

