São Paulo, 29 de julho de 2020.
Ref.: Resumo de Assembleia Geral de Cotistas
Prezado(a) Investidor(a),
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., na qualidade de administrador do BNB FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 06.124.248/000140 (“Fundo”), vem comunicá-lo sobre a realização da Assembleia Geral de Cotistas, ocorrida no
dia 28 de Julho de 2020, às 15:00 horas, onde foram aprovadas, pelos cotistas presentes, as
seguintes deliberações:
(i) a alteração da redação na Política de Investimento - Quadro de Limites por Modalidade de
Ativo Financeiro, o qual passará a viger na forma da redação abaixo:

“
Limites por modalidade de ativo financeiro:

I.

II.

Ativos
a. títulos de emissão do Tesouro
Nacional, Banco Central do Brasil
e/ou
operações
compromissadas
(compra com revenda) lastreadas em
títulos públicos federais

De 60 a 100%

a. ativos financeiros de renda fixa
considerados de baixo risco de
crédito pelo GESTOR.

40%

b. ações
de
companhias
abertas
registradas na CVM, de boa liquidez

30%

c. derivativos

III.

Limites

a. cotas de fundos de investimento e/ou
cotas de fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento
cujos
regulamentos
determinem
tratar-se de fundos sem alavancagem

Conjunto

100%

40%

100%

40%

20%

20%

”
(ii) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Março de 2020,
acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.
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(iii) a consolidação do regulamento do Fundo de acordo com o item (i) acima, o qual passará a
vigorar a partir de 28 de agosto de 2020.
Os Cotistas autorizam o Administrador do Fundo a tomar todas as providências para a
implementação das deliberações aqui aprovadas.
Atenciosamente,
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
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