
 

 

 
 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019. 
 
 

CONVOCAÇÃO – CONSULTA FORMAL  
 
 
Prezado Cotista, 
 
De acordo com o regulamento do fundo de investimento BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO 
(FUNDO) - CNPJ 02.020.528/0001-58, e, ainda, em conformidade com as instruções vigentes, é facultado ao 
Administrador adotar processo de consulta formal aos cotistas do FUNDO, nos casos em que julgar 
necessário. Assim, solicitamos sua manifestação com relação à consulta abaixo, esclarecendo que as 
deliberações serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos. 
 
CONSULTA : 

 

a) Artigo 10 do Regulamento: Exclusão do Item 7 do Quadro Composição da Carteira do Fundo, que 
trata do percentual de até 20% em ativos BDR classificados como nível I;  
 

b) Alteração do Parágrafo 6° do Artigo 10 do Regulamento para adequação às vedações da Resolução 
CMN n°  3.922/10 e CMN n°  4.661/18; 
 

c)  Artigo 13° do Regulamento: Exclusão de fator de risco do fundo e novo reordenamento.  
 

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 06/05/2019 até às 17 horas do dia 
15/05/2019. 
 
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 Financ eiro): Login e Senha > Investimentos > 
Assembleias > Manifestação sobre Assembleia. 
 
Autoatendimento Setor Público (AASP):  Login e Senha > Investimentos > Assembleias > Manifestação 
sobre Assembleia. 
 
A minuta do novo regulamento está disponíveil 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                  


