
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA 
DE COTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, SÉRIE ÚNICA DO

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
CNPJ/MF nº 20.716.161/0001-93

(“Fundo”)

COORDENADOR LÍDER COORDENADOR

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação
e  Melhores  Práticas  para  os
Fundos de Investimento.

ADMINISTRADOR GESTOR ASSESSOR LEGAL

As Cotas foram colocadas conforme o seguinte demonstrativo:

Tipo de Investidor Quantidade de Quotas Número de Subscritores

Pessoas Físicas – –

Fundos de Investimento – –

Entidades Abertas ou Fechadas de Previdência – –

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 410.000 12

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Participantes da Oferta – –

Instituições Financeiras ligadas ao Administrador ou ao Coordenador Líder – –

Demais Instituições Financeiras – –

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador – –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Pessoas Vinculadas – –

Total 410.000 12

A emissão foi deliberada e a oferta autorizada por meio da “Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, datada de 29 de janeiro de 2015, e devidamente registrada perante o 
Cartório do 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, em 04 de fevereiro de 2015, sob o nº 929509, retificada por meio da Retificação da Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BB Recebíveis Imobiliários Fundo 
de Investimento Imobiliário - FII, datada de 07 de abril de 2015, e devidamente registrada perante o Cartório do 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, em 9 de abril de 2015, sob o nº 932137 (“Oferta”).  
A atual versão do regulamento do Fundo foi aprovada por meio da “Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII" registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 
Cidade do Rio de Janeiro, sob o nº 972482, em 28/04/2015.

LOTE SUPLEMENTAR E LOTE ADICIONAL
Não foram exercidas as opções para distribuição de um lote suplementar equivalente a 15% (quinze por cento) do montante total das Cotas inicialmente ofertadas, e para o volume adicional de 20% (vinte por cento) do montante total das  
Cotas inicialmente ofertadas, conforme dispõem os artigos 24 e 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
Em razão da distribuição parcial das Cotas no contexto da Oferta, conforme procedimento descrito no “Anúncio de Início da Distribuição Pública de Cotas da 2ª (Segunda) Emissão, Série Única, do BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII” 
(“Anúncio de Início”), os Investidores poderiam ter condicionado a sua adesão à Oferta de que fosse distribuída (1) a totalidade das Cotas ofertadas; ou (2) uma proporção ou quantidade mínima de Cotas, desde que não seja inferior ao volume de 
400.000 (quatrocentas mil) Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, na Data de Emissão (“Volume Mínimo da Oferta”). Os Investidores deveriam indicar, adicionalmente, caso tenham optado pelo cumprimento da condição constante do item 
“(2)” anterior, o desejo de adquirir (a) a totalidade das Cotas indicadas no Boletim de Subscrição; ou (b) a proporção entre a quantidade de Cotas efetivamente distribuídas até o término da presente Oferta, e a quantidade de Cotas originalmente 
objeto da Oferta. Os Boletins de Subscrição em que tenha sido indicada a opção do item “(1)” acima foram automaticamente cancelados pelos Coordenadores. O investidor que, no ato de celebração do Boletim de Subscrição, indicou a opção do item 
“(2)” acima, recebeu (a) a totalidade das Cotas indicadas no Boletim de Subscrição; ou (b) a proporção entre a quantidade de Cotas efetivamente distribuídas até o término da Oferta e a quantidade de Cotas originalmente objeto da Oferta, observado 
que, nesse caso, os Investidores podem ter sua ordem de investimento atendida em montante inferior ao Montante Mínimo para Subscrição, conforme escolha realizada pelo Investidor entre os itens (a) ou (b) acima no ato de celebração do Boletim 
de Subscrição. Caso o Investidor tenha indicado a opção do item “(2)” acima, mas não tenha feito a indicação mencionada na hipótese do item (b) acima, presumiu-se o interesse do Investidor em receber a totalidade das Cotas por ele subscritas.  
As Cotas que não foram ofertadas em função da distribuição parcial foram canceladas pelo Administrador.

ESCRITURAÇÃO E CUSTÓDIA
O Fundo contratou o Banco do Brasil S.A., instituição financeira, constituída na forma de sociedade de economia mista com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco G, S/N, Asa Sul - Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.000.000/0001-91 
instituição financeira, autorizada pela CVM (“Escriturador”), contratada pelo Administrador para prestar os serviços de escrituração de Cotas.

O Fundo contratou o Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha - Torre Olavo Setubal, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 instituição financeira, autorizada pela CVM (“Custodiante”), 
contratada pelo Administrador para prestar os serviços de processamento, controladoria e custódia qualificada dos ativos imobiliários e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos do Fundo.

NEGOCIAÇÃO DAS COTAS
As Cotas poderão ser negociadas no mercado secundário, no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, sendo certo que somente serão liberadas para negociação no mercado secundário após (i) a autorização da BM&FBOVESPA;  
(ii) a devida integralização das Cotas objeto da presente Oferta pelos Investidores; e (iii) a divulgação do presente Anúncio de Encerramento da Oferta. As Cotas não poderão ser alienadas fora do mercado onde estiverem registradas à negociação, 
salvo em caso de transmissão decorrente de lei ou de decisão judicial. As Cotas objeto da primeira emissão do Fundo serão admitidas à negociação secundária em mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em conjunto 
com as Cotas objeto da presente Oferta.

As Cotas dos Investidores que realizaram a liquidação da Oferta junto ao Escriturador não são automaticamente negociáveis no ambiente da BM&FBOVESPA. Estes Investidores deverão providenciar a transferência das referidas Cotas para a Central 
Depositária BM&FBOVESPA, para permitir a sua negociação no ambiente de bolsa administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, a qual poderá ser realizada por meio de um agente de custódia de preferência do Investidor. Essa transferência 
poderá levar alguns dias e o Investidor poderá incorrer em custos, os quais serão estabelecidos pelo agente de custódia de preferência do Investidor que irá realizar a transferência em questão.

AS APLICAÇÕES DO FUNDO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DOS COORDENADORES, DE QUALQUER PARTE A ELES RELACIONADAS, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,  
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO,  
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, BEM COMO SOBRE A OFERTA E AS COTAS DISTRIBUÍDAS.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto do Fundo e do Regulamento ao aplicar seus recursos.

A distribuição das Cotas do Fundo encerrou-se no dia 13 de agosto de 2015.

A data deste Anúncio de Encerramento é 17 de agosto de 2015.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE COTAS

Código ISIN nº BRBBIMCTF002
Código de Negociação das Cotas na BM&FBOVESPA: BBIM11

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2015/008, em 18 de Maio de 2015

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n° 105, 36° andar, inscrita no CNPJ/MF  
sob o nº 24.933.830/0001-30 (“Coordenador Líder”), na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme definida abaixo), em conjunto com a RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81,  
na qualidade de coordenador da Oferta (“Coordenador” e em conjunto com o Coordenador Líder doravante denominados “Coordenadores”) e BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (BBDTVM), 
autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.481, de 13 de agosto de 1990, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 201,  
202, 301 e 302, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-010, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.822.936/0001-69 na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) e a RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA., empresa com sede na Cidade  
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.864.607/0001-08, devidamente credenciada como prestadora de serviços de gestão de carteiras de valores 
mobiliários pela CVM, por meio do Ato Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000 na qualidade de gestor da carteira (“Gestor”) do BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), nos termos do 
disposto no artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), comunicam que até esta data foram subscritas e integralizadas 410.000 (quatrocentas e dez mil) cotas, emitidas em série única,  
nominativas e escriturais, com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data de 13 de agosto de 2015 (respectivamente, “Data de Emissão” e “Cotas”), de emissão do Fundo 

no montante total de

R$ 41.000.000,00
(quarenta e um milhões de reais)


