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1 As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

 Sociedade empresária de 
pequeno porte

                                        
As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 

sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS 
CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO

Sociedade empresária de 
pequeno porte

[nome] 

[nome] 

[nome] 

[nome] 

[nome] 

[nome] 

Valor Total Captado na plataforma

                                                            
As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 

sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

Anexo 5
da ICVM 588/2017

LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS 
CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO

Sociedade empresária de 
pequeno porte 

CNPJ

[nº]

[nº]

[nº]

[nº]

[nº]

[nº]

Valor Total Captado na plataforma

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

RELAÇÃO DE OFERTAS ENCERRADAS NA 
PLATAFORMA ELETRÔNICA

Anexo 5-
a ICVM 588/2017

 
LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS 

CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO
 
 

CNPJ Data de 

[nº] 

[nº] 

[nº] 

[nº] 

[nº] 

[nº] 

Valor Total Captado na plataforma

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

RELAÇÃO DE OFERTAS ENCERRADAS NA 
PLATAFORMA ELETRÔNICA

-IV 
a ICVM 588/2017 

LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS 
CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO

Data de encerramento da oferta

[data]

[data]

[data]

[data]

[data]

[data]

Valor Total Captado na plataforma 

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

RELAÇÃO DE OFERTAS ENCERRADAS NA 
PLATAFORMA ELETRÔNICA  FINCO

 

LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS  
CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO 1

encerramento da oferta

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma.

RELAÇÃO DE OFERTAS ENCERRADAS NA 
FINCO 

2020

1 

encerramento da oferta Valor captado

R$ [montante]

R$ [montante]

R$ [montante]

R$ [montante]

R$ [montante]

R$ [montante]

R$ [montante]

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 
sendo que a última linha da tabela deve divulgar o montante total já captado pela plataforma. 

2020 1/1 

Valor captado 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

R$ [montante] 

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido, 


