São Paulo, 10 de junho de 2019.
Ref.: Resumo de Alterações em Regulamento por Ato do Administrador do BNB FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.124.248/0001-40
(“Fundo”).
Prezado(a) Investidor(a),
O SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., na qualidade de Administrador fiduciário do
Fundo, vem comunicá-lo sobre a realização da Alteração do Regulamento do Fundo através de Ato Único do
Administrador, datado de 29 de maio de 2019, onde foi realizada a alteração das regras de resgate do Fundo,
afetadas pela mudança do ciclo de liquidação das operações no mercado à vista da B3, tendo em vista a
autorização concedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) aos administradores fiduciários, conforme
o teor do Oficio n°43/2018/CVM/SIN.
Conforme entendimento da CVM, por se tratar de mudança mais benéfica ao cotista do Fundo e, ainda, por
ser uma mudança que decorre de uma alteração estrutural no mercado, poderá o Administrador,
unilateralmente, deliberar pela aprovação da alteração da regra de resgate do Fundo, cujas datas de
conversão permanecerão em D+1 (considerados apenas dias úteis) e as datas de pagamentos dos resgates
deixarão de ser em D+4 (considerados apenas dias úteis), e passarão a ser consideradas em D+3
(considerados apenas dias úteis), de forma a mantê-las alinhadas ao prazo do ciclo de liquidação da B3.
A consolidação do regulamento do Fundo de acordo com as alterações acima, surtem efeitos desde 10 de
junho de 2019.
O Administrador fica à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
Administradora
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) 32993544, fax: (85) 3299-3849, Ouvidoria: 0800 033 3033, 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

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 também deficientes auditivos e de fala no 0800 771
0301.
Endereço de correspondência:
R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712*150

