
De: Geraldo Nonato Brandão <brandao.nonato@rural.com.br>
 Data: 24 de novembro de 2017 15:36

 Assunto: ENC: Documentos - Banco Rural
 Para: "alb@bmbz.com.br" <alb@bmbz.com.br>

 Cc: Osmar Brasil de Almeida <osmar.almeida@rural.com.br>
 

 
André, boa tarde,

Em resposta ao seu e-mail,  informamos:

O fornecimento da lista de bens móveis e imóveis (tanto o imobilizado quanto o não destinado a uso), para divulgação pública deve ser evitado, pois assim, estaremos
divulgando os patrimônios das massas que poderão ser conhecidos pelos credores, principalmente trabalhistas, e assim sofrermos diversas constrições
sobre os mesmos, reduzindo exponencialmente os ativos passíveis de  pagamento do passivo.

        Quanto às informações financeiras, as mesmas estão protegidas pelo Sigilo Bancário, Lei Complementar nº 105/01,  que impede sua divulgação   a
terceiros, sob pena de responsabilidade do divulgador.

 
A�.
Geraldo Nonato Brandão                                                             

 Tel.: (31) 2126-5027 - E-mail: brandao.nonato@rural.com.br

 

 

in error, please notify the sender immediately by reply email and then delete it. Thank you for your cooperation.

 
De: André Luís Bergamaschi [mailto:alb@bmbz.com.br] 

 Enviada em: sexta-feira, 24 de novembro de 2017 13:08
 Para: Osmar Brasil de Almeida; Geraldo Nonato Brandão

 Cc: Ivan Mussolino
 Assunto: Documentos - Banco Rural

 
Prezados Srs. Osmar e Geraldo, como vão?
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Na assembleia de ontem, os credores pediram algumas informações a respeito de alguns dados a respeito dos ativos do Rural e eu me comprometi a consultar o
Sr. Osmar a respeito da divulgação dessas informações.

Nesse sentido, peço autorização para os Srs. para a divulgação no site que contém a documentação do projeto de convolação, assim como o envio dos arquivos
com os números atualizados, dos seguintes documentos:

1. Relação de bens móveis e imóveis (tanto o imobilizado quanto o não destinado a uso);
2. Relação aberta das operações de crédito ativas e baixadas;
3. Relação aberta das LCAs ativas e baixadas.

Tratam-se de informações solicitadas pelos próprios credores para análise.
 
Agradeço desde já.

Quaisquer dúvidas, estou à disposição.
 
Atenciosamente,

André Luís Bergamaschi
T +55 11 3253-2151
M +55 11 95849-6687 
alb@bmbz.com.br
www.bmbz.com.br
_____________________________________________________________________________
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