
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO

CNPJ: 37.406.920/0001-14

Informações referentes a Janeiro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO, administrado
por BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários e gerido por BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários. As informações completas
sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.brb.com.br. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

1. Público - Alvo

O público alvo é composto por pessoas físicas e jurídicas em geral, clientes do BRB - Banco de Brasília S.A.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

2. Objetivos do Fundo

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas obtenção de rendimentos por meio de aplicações em títulos públicos
federais pós fixados ou pré fixados, buscando acompanhar as variações da taxa de juros pós fixada - SELIC/CDI.

3. Política de Investimentos

a. Mín. de 80% e Máx. de 100% em Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas lastreadas nesses títulos;
Máx. de 20% em cotas de FI e FIC de Renda Fixa, inclusive destinados a investidores qualificados.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de Não

Aplicar em crédito privado até o limite de Não

Aplicar em um só fundo até o limite de 10,00% do Patrimônio Líquido

Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Sim

Alavancar-se até o limite de Não permite alavancagem

4. Condições de Investimento

Investimento inicial mínimo R$ 1,00

Investimento adicional mínimo R$ 1,00

Resgate mínimo R$ 1,00

Horário para aplicação e resgate 17:30

Valor mínimo para permanência R$ 1,00

Prazo de carência Não há.

Conversão das cotas Conversão da aplicação em D+0

Conversão da aplicação em D+0

Pagamento dos resgates Pagamento do resgate em D+0

Taxa de administração 1,55% do patrimônio líquido ao ano.
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Taxa de entrada Não há

Taxa de saída Não há

Taxa de performance Não há.

Taxa total de despesas Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até
que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, parágrafo único.

5. Composição da Carteira

Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, parágrafo único.

6. Risco

O BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco Maior risco

1 532 4

7. Histórico de Rentabilidade

Índices de referência do fundo no período: SEL - Taxa Selic - de 25/09/2019 a 18/10/2020; SEL - Taxa Selic - de
19/10/2020 em diante.
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, parágrafo único.

8. Exemplo Comparativo

Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, parágrafo único.

9. Simulação de Despesas

10. Política de Distribuição

A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o
Administrador, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimentos. O BRB - Banco
de Brasília S.A., empresa ligada ao Administrador, é o principal Distribuidor de cotas do fundo. O valor da remuneração do
principal Distribuidor consta de contrato específico de prestação de serviços, e engloba todos os fundos distribuídos na
rede de agências, objeto do contrato.

O principal Distribuidor oferta, para o público alvo do Fundo, preponderantemente, fundos geridos por gestor ligado ao
mesmo grupo econômico.

Não há qualquer informação que indique a existência de conflito de interesse no esforço de venda de cotas do Fundo.
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11. Serviço de Atendimento ao Cotista

a. (61) 3322-1515

b. www.brb.com.br

c. Reclamações: relacionamento@dtvm.brb.com.br Ouvidoria 0800 642 1105

12. Supervisão e Fiscalização

a. Comissão de Valores Mobiliários CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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