
 
 
 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019. 
 
 

CONVOCAÇÃO – CONSULTA FORMAL  
 
 
Prezado Cotista do fundo, 
 
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
CNPJ 00.756.851/0001-69 
 
A BB DTVM está atualizando sua grade de fundos de investimento de renda fixa, com o objetivo de 
simplificar a quantidade de fundos disponíveis e contribuir para uma melhor visualização das opções de 
investimento disponíveis. 
 
De acordo com o regulamento deste fundo de investimento encaminhamos consulta formal aos cotistas, 
solicitando sua manifestação com relação às alterações abaixo propostas, esclarecendo que as deliberações 
serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos. 
 
CONSULTA: 

- Artigo 1º - Alteração do nome do fundo para BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI ÁGIL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO; 

- Artigos 2º e 3º - Alteração dos textos de objetivo e do público alvo do fundo para adequação ao novo 
perfil “Referenciado DI”; 

- Artigos 11 e 14 - Alteração da Política de Investimento e dos Fatores de Risco do fundo, para adequação 
à nova classificação CVM, para fundos Referenciado DI; 

- Capítulo VII - Alteração dos artigos do capítulo da Assembleia Geral para ajuste ao previsto na ICVM 
555; 

- Artigo 37 - Alteração do Exercício Social para o período de 1º de abril a 30 de março; 

- Incorporação do fundo BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 03.308.312/0001-55. 

 
A manifestação do voto será efetuada eletronicamente por meio dos Canais de Autoatendimento Pessoa 
Física (Celular ou Internet), Autoatendimento Pessoa Jurídica (Gerenciador Financeiro) do Banco do Brasil, 
ou ainda por meio de sua Agência de Relacionamento, no período de 20/08/2019 até às 17 horas do dia 
06/09/2019. 
 
Mobile Pessoa Física (Celular): Aplicativo BB > Login e Senha >  Investimentos > Fundos de Investimento 
> Votações de Assembleias > Assembleias Disponíveis. 
 
Autoatendimento Pessoa Física (Internet): Login e Senha > Menu > Investimentos > Assembleias > 
Votações de Assembleias Fundos de Investimento > Meus Fundos de Investimentos.  
 
Autoatendimento Pessoa Jurídica (Gerenciador Financeiro): Login e Senha > Investimentos > 
Assembleias > Manifestação sobre Assembleia. 
 

A minuta do novo regulamento está disponível para consulta no endereço eletrônico www.bb.com.br e em 
sua agência de relacionamento.  
 
O resultado da consulta formal, bem como a data de vigência do novo Regulamento, caso aprovadas as 
alterações, estarão disponíveis na página do FUNDO, no endereço eletrônico www.bb.com.br/bbdtvm, no 
prazo do artigo 77 da Instrução CVM 555/2014. 
 

 
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. 

ADMINISTRADOR 
 

Acesse nosso site através do endereço www.bb.com.br ou                  

http://www.bb.com.br/
http://www.bb.com.br/bbdtvm
http://www.bb.com.br/

