São Paulo, 12 de abril de 2019.
Ref.: Resumo de Ato Único do Administrador

Prezado(a) Investidor(a),
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., na qualidade de instituição
administradora do BNB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE, fundo de
investimento inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.896.996/0001-16 (“Fundo”), vem, pela presente,
informá-lo que, em atenção à edição da Instrução CVM nº 604, publicada em 13 de dezembro de
2018 (“Instrução CVM nº 604/18”), que, dentre as inovações trazidas, modificou dispositivos da
Instrução CVM nº 279, de 14 de maio de 1998, conforme alterada (“Instrução CVM nº 279/98”),
com o objetivo de modernizar as regras sobre a constituição, o funcionamento e a administração
de Fundos Mútuos de Privatização – FGTS, foi assinado em 5 de abril de 2019 o Ato Único do
Administrador, nos termos do Artigo 11, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 279/98,
deliberando pela adequação do regulamento do Fundo (“Regulamento”) à Instrução CVM nº
604/18. Para tanto, serão realizadas as seguintes alterações no Artigo 13, parágrafo único, do
Regulamento: (a) alteração da periodicidade de reporte aos cotistas, pelo Administrador, das
informações contidas no dispositivo, para que esta deixe de ser semestral e passe a ser anual;
(b) exclusão da necessidade de reporte aos cotistas da rentabilidade auferida nos últimos 04
(quatro) semestres; e (c) a inclusão do artigo 15 e 16 no Regulamento do Fundo em relação a
possibilidade de utilização de canais eletrônicos para troca de informações junto aos cotistas e
ainda, a inclusão do parágrafo único do artigo 2º do regulamento indicando o Gestor do Fundo.
Atenciosamente,

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

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, telefone:
(85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849, Whatsapp (85) 99857-2357, e-mail: fundos@bnb.gov.br.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações
Gerais: 0800 762 7777
Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala
no 0800 771 0401.
No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias
Atende também deficientes auditivos e de fala
2222791v1

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue
para:
0800 726 0322
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende pessoas com deficiência auditiva e de fala no
0800 771 0301 .
Endereço de correspondência:
R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712*150

