São Paulo, 1 de agosto de 2019.
Ref.: Resumo de Assembleia Geral Ordinária de Cotistas
Prezado(a) Investidor(a),
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., na qualidade de administrador do
BNB FMP-FGTS PETROBRAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.920.165/0001-70 (“Fundo”),
vem comunicá-lo que a assembleia geral ordinária de cotistas, convocada para 25/07/2019, às
10:30 horas, não foi instalada em razão do não comparecimento de qualquer cotista.
Não obstante a assembleia não ter sido instalada, e tendo em vista que o parecer dos auditores
independentes não contém nenhuma ressalva, as demonstrações financeiras do Fundo, bem
como o respectivo parecer, ambos relativos ao(s) exercício(s) social(is) findo(s) em 31 de março
de 2019 foram considerados automaticamente aprovados, nos termos do artigo 74 da Instrução
CVM n° 555/14.
Os Cotistas autorizaram o Administrador do Fundo a tomar todas as providências para a
implementação das deliberações supracitadas.

Atenciosamente,
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar
em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone 0800 709 3488 e
4004-3488. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11)
3012.3336. Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401.
OUVIDORIA – Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em
contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto
feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua
Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. Atende pessoas com deficiência auditiva
e de fala no 0800 771 0301.

Serviço de Atendimento ao Cotista do Distribuidor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.:
endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743902; telefone: (85) 3299-3544; fax: (85) 3299-3849; e-mail: fundos@bnb.gov.br; WhatsApp:
(85) 99857-2357.

