NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prezado cotista,

Esta nota de esclarecimento visa fornecer detalhes adicionais acerca da pauta da Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) dos Fundos administrados pela BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 33.850.686/0001-69 (“BRB DTVM”), a ser realizada em 03
de junho de 2022.

1-

A AGE objetiva aprovar a transferência da prestação de serviços de Gestão de Ativos para os fundos

atualmente geridos pela BRB DTVM.

2-

A empresa do Grupo Genial, a Plural Gestão de Recursos Ltda – CNPJ: 11.397.672/0002-80, foi

indicada para o serviço de Gestão de Ativos, uma vez que o Grupo Genial Investimentos foi selecionado
em um processo competitivo amplamente divulgado ao mercado pelo BRB, que previa parceria estratégica.

3-

Adicionalmente, a BRB DTVM realizou a avaliação da empresa com o objetivo de verificar a

capacidade para prestar o serviço de Gestão de Ativos dos Fundos de Investimento.
4-

A análise e avaliação da empresa foram conduzidas com base nas diretrizes do Manual de

Contratação de Prestadores de Serviços para Fundos Administrados pela BRB DTVM e em atendimento às
regulações da CVM e ANBIMA.
5-

Por meio da avaliação, a BRB DTVM verificou que a empresa é autorizada a prestar o serviço de

gestão de ativos, possui rating “forte”, equipe altamente qualificada com experiência no mercado
financeiro, tanto de risco, quanto de investimento.
6-

A BRB DTVM entende que a transferência do serviço de Gestão de Ativos para empresa com a

capacidade técnica da Plural Gestão agregará ainda mais valor aos fundos de investimentos administrados.
7-

Cumpre-nos esclarecer que, caso seja aprovada, não gerará aumento das atuais taxas de

administração, bem como custos transacionais, sem prejuízo algum para os cotistas.

Estamos à disposição dos cotistas para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Administradora
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