
 

Ref.: Instrução CVM 522/12

Prezado Cliente, 
 
 
 Comunicamos que, no período
Administradora, em face 
08.05.2012, que altera a ICVM 409/04 
prospectos e regulamentos d
Administrador 

As principais alterações 
 

a) Substituição, em todo o 
por “ativos financeiros”

b) Adequação ou inclusão
sobre os mecanismos de monitoramento dos níveis de liquidez das 
carteiras e sua compatibilidade com 
fundos; 

c) Adequação do Capítulo que trata do
fundo, doravante de 

d) Inclusão dos meios 
despesas do fundo constante
novo documento instituíd

e) O risco de perdas patrimoniais do fundo, antes 
operações com derivativos passam a constar
presente em quaisquer est

f) Para os fundos pertencentes às classes “CURTO PRAZO” e 
“REFERENCIADOS”, a exigência de classificação dos ativos privados 
por agências classificadoras de risco fica extinta. Tal alteração, porém, 
está sujeita à deliberação d
portanto, não passível de alteração imediata por ato do 

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

 

 

COMUNICADO A COTISTAS  

 

CVM 522/12 

 

Comunicamos que, no período de novembro/12 a janeiro/13, esta 
Administradora, em face do advento da nova Instrução CVM 

.05.2012, que altera a ICVM 409/04 procederá às alterações 
prospectos e regulamentos dos fundos que administra, por ato do 

a serem implementadas serão as seguintes:

Substituição, em todo o texto, dos termos “títulos e valores mobiliários” 
por “ativos financeiros”; 
Adequação ou inclusão, conforme o caso, de regras mais prescritivas 
sobre os mecanismos de monitoramento dos níveis de liquidez das 
carteiras e sua compatibilidade com os movimentos de 

apítulo que trata do exercício de direito de voto 
de exclusividade do Gestor; 

Inclusão dos meios e prazos de disponibilização para os cotistas, da
despesas do fundo constantes da Demonstração de Desempenho, 

instituído pela Instrução recém editada; 
O risco de perdas patrimoniais do fundo, antes citadas como 
operações com derivativos passam a constar, no texto,
presente em quaisquer estratégias utilizadas pelo gestor; 
Para os fundos pertencentes às classes “CURTO PRAZO” e 
“REFERENCIADOS”, a exigência de classificação dos ativos privados 
por agências classificadoras de risco fica extinta. Tal alteração, porém, 

sujeita à deliberação dos cotistas por meio de Assembléia Geral e, 
portanto, não passível de alteração imediata por ato do Administrador.

 

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A  

/12 a janeiro/13, esta 
CVM 522, de 

procederá às alterações no texto dos 
, por ato do 

s seguintes: 

valores mobiliários” 

regras mais prescritivas 
sobre os mecanismos de monitoramento dos níveis de liquidez das 

os movimentos de resgates dos 

exercício de direito de voto pelo 

para os cotistas, das 
Demonstração de Desempenho, um  

citadas como restritas às 
, no texto, como risco 

 
Para os fundos pertencentes às classes “CURTO PRAZO” e 
“REFERENCIADOS”, a exigência de classificação dos ativos privados 
por agências classificadoras de risco fica extinta. Tal alteração, porém, 

os cotistas por meio de Assembléia Geral e, 
dministrador. 


