São Paulo, 31 de março de 2019.
Ref.: Resumo de Assembleia Geral de Cotistas
Prezado(a) Investidor(a),
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., na qualidade de administrador do
BNB RPPS IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ/MF sob nº
08.266.261/0001-60 (“Fundo”), vem comunicá-lo sobre a realização da Assembleia Geral de
Cotistas, ocorrida no dia 26 de março de 2020, às 10:30 horas, onde foram aprovadas, pelos
cotistas presentes, as seguintes deliberações:
(i) a alteração do público-alvo do fundo, de forma a constar que o fundo passará a permitir
aplicações de pessoas físicas e jurídicas correntistas do Banco do Nordeste, além dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS). Em decorrência de tal alteração, foi alterada a redação do
quadro “PÚBLICO-ALVO”, cuja nova redação constará conforme abaixo:

“PÚBLICO-ALVO
Descrição do Público-alvo: O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclusive os
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), correntistas do BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais e à
variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços.
Fundo Previdenciário: SIM
Classificação do Investidor: Investidores em Geral
Legislação Específica: Regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem
aplicáveis, inclusive quanto às regras e aos limites estabelecidos na Resolução nº 3.922, de
25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional, e alterações posteriores.
(ii) alteração da denominação social do Fundo, a qual passará a ser da seguinte forma: “BNB
IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA”.
(iii) a consolidação do regulamento do Fundo de acordo com os itens acima, o qual passará a
vigorar a partir de 03 de abril de 2020.
Os Cotistas autorizam o Administrador do Fundo a tomar todas as providências para a
implementação das deliberações aqui aprovadas.
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, CEP:
60743-902, telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 e 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

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

