
 
BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 

HIPER 
CNPJ Nº 00.832.587/0001-03 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
A BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.850.686/0001-69 
(“BRB DTVM”), com sede na cidade de Brasília, no Distrito Federal, localizada no ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 
Ed. CNC, 2º andar, Brasília, DF, na qualidade de instituição gestora do BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO HIPER, inscrito no CNPJ sob o 
nº 00.832.587/0001-03 (“Fundo”), vem expor aos cotistas e ao mercado em geral as informações que ora passamos 
a transcorrer. 
 
O Fundo ficou desenquadrado, nos termos da ICVM nº 555, nos ativos Letras Financeiras Subordinadas de emissão 
do BRB – Banco de Brasília S.A, acima de 20% do seu Patrimônio, em razão, basicamente, da redução expressiva no 
patrimônio líquido do Fundo ao qual este FIC aplica, em aproximadamente R$ 90 milhões, inclusive em razão de 
resgates ocorridos no período.  
 
Desde então, o Gestor do Fundo está envidando esforços para buscar o reenquadramento, sem prejuízos para seus 
cotistas.  
 
Com objetivo de melhorar a perspectiva de rentabilidade do Fundo e, ao mesmo tempo, reenquadrar o ativo nos 
limites definidos no regulamento, no dia 07 de dezembro de 2020, o Gestor realizou a troca das Letras Financeiras 
Subordinadas da carteira do BRB MASTER FIRF LP junto ao emissor BRB Banco de Brasília S.A, sendo que estas novas 
LFS passaram a ter remuneração correspondente a 140% do CDI, contra 119% da emissão anterior, e novo 
vencimento em 07 de dezembro de 2027. 
 
Por fim, a BRB DTVM segue comprometida em realizar o enquadramento das Letras Financeiras Subordinadas de 
emissão do BRB na carteira dos Fundos visando o melhor interesse do cotista e se coloca à disposição para prestar 
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.  

 
 

Brasília, 26 de maio de 2021. 
 
 
 

BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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