Prospecto Preliminar da Segunda Distribuição Pública Secundária de Quotas de Emissão do

PIBB FUNDO DE ÍNDICE BRASIL-50 - BRASIL TRACKER
O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição dos PIBBs.

As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito.

CNPJ nº 06.323.688/0001-27
Código ISIN nº BRPIBBCTF005
Propecto Preliminar da Segunda Distribuição Pública Secundária de PIBBs (conforme definido abaixo) de emissão do PIBB Fundo de Índice Brasil – 50 – Brasil Tracker
(“Fundo”), todas escriturais, sem valor nominal (“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto”), realizada pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”) e
pelo Fundo de Participação Social – FPS (“FPS” e, conjuntamente com a BNDESPAR, “Vendedores”). Os PIBBs são listados para negociação na Bolsa de Valores de
São Paulo (“Bovespa”) sob o código PIBB11. Os PIBBs serão ofertados por meio de uma distribuição pública secundária, em mercado de balcão não organizado, a ser
realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), na forma da Instrução nº 359, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 22 de janeiro de 2002
(“Instrução 359” e “Distribuição Pública”, respectivamente). Não será realizado esforço de venda de PIBBs no exterior, mas investidores não residentes no Brasil
poderão adquirir PIBBs no âmbito da Distribuição Pública com observância da legislação brasileira, incluindo a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2689,
de 26 de janeiro de 2000 e posteriores alterações, bem como a legislação estrangeira aplicável a cada investidor não residente.
A Distribuição Pública será coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Banco Itaú BBA”) e pelo Banco Santander Brasil S.A. (“Banco Santander” e, em conjunto com o
Banco Itaú BBA, “Coordenadores”). São objeto da Distribuição Pública PIBBs no montante equivalente a R$ 1.725.000.000,00 (um bilhão, setecentos e vinte e cinco
milhões de reais) (“Valor Inicial da Distribuição”).
Dependendo do interesse do público investidor em adquirir PIBBs no âmbito da Distribuição Pública, o Valor Inicial da Distribuição poderá ser aumentado mediante a
colocação de um lote suplementar de PIBBs correspondente a até 35% (trinta e cinco por cento) do Valor Inicial da Distribuição (“Lote Suplementar”). A quantidade
final de eventual Lote Suplementar será definida a critério dos Coordenadores em acordo com os Vendedores.
Os Vendedores integralizarão os PIBBs objeto da Distribuição Pública antes da data da liquidação da operação de compra e venda de PIBBs no âmbito da Distribuição
Pública, a qual deverá ocorrer na semana que se inicia no dia 24 de outubro de 2005, podendo, no entanto, tal data ser postergada por decisão dos Vendedores e dos
Coordenadores (“Data de Liquidação”). Os PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública serão entregues aos adquirentes por meio da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (“CBLC”), na Data de Liquidação.
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O Fundo é o primeiro fundo de investimento do Brasil constituído nos termos da Instrução 359, consistindo em um fundo de investimento com carteira de ações e
valores mobiliários, que visa refletir as variações e rentabilidade de um índice de referência, constituído sob a forma de condomínio aberto, cujas quotas são admitidas à
negociação no mercado secundário. O Fundo é administrado pelo Banco Itaú S.A. (“Banco Itaú” ou “Administrador”). As quotas do Fundo são denominadas “Papéis
de Índice Brasil – Bovespa” ou “PIBBs”. O objetivo de investimento do Fundo é refletir a performance do Índice Brasil – 50, calculado pela Bovespa (“IBrX-50”),
principalmente por meio do investimento em ações integrantes da carteira teórica do IBrX-50 (“Ações IBrX-50”) que tenham sido emitidas por companhias abertas
listadas na Bovespa (“Companhias IBrX-50”), na mesma proporção, sempre que razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50 integrem a carteira teórica do
IBrX-50, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no regulamento do Fundo (“Regulamento”).
Informações sobre o Fundo podem ser obtidas na página do Fundo na rede mundial de computadores www.pibb.com.br (“Website do Fundo”).
O registro da Distribuição Pública na CVM não implica, por parte da CVM, em garantia de veracidade das informações aqui prestadas, nem julgamento sobre a qualidade do
Fundo ou dos PIBBs objeto da Distribuição Pública.
O investimento em PIBBs envolve riscos significativos para os investidores e não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os seus
investidores. Vide “Fatores de Risco” nas páginas 22 a 34 deste Prospecto para certos fatores de risco que devem ser levados em conta pelos potenciais investidores antes
do investimento em PIBBs.
A rentabilidade do IBrX-50 e do Fundo no passado não representa garantia de rentabilidade do Fundo no futuro. O Fundo poderá utilizar estratégias de derivativos como
parte integrante de sua política de investimento. Se tais estratégias forem adotadas, elas podem resultar em perdas patrimoniais para os Quotistas (conforme definido abaixo).
Nem o Fundo, nem os ativos do Fundo, nem o desempenho do Fundo são garantidos pelo Administrador, pelos Vendedores, pelos Coordenadores, pelo Governo
Brasileiro, pelo Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”), ou por qualquer outra pessoa ou entidade.
Ao comprar PIBBs, cada quotista do Fundo (“Quotista”) estará declarando e concordando que está, e estará ciente das disposições do parágrafo anterior, e que tem
conhecimento do Regulamento (cópia do qual é anexo ao presente), deste Prospecto e de seus conteúdos.
Este Prospecto foi elaborado com todas as informações necessárias ao atendimento às disposições das normas emanadas pela CVM, bem como a qualquer regulação
aplicável de acordo com as leis brasileiras. O Fundo é regulado pela CVM por meio da Instrução 359, tendo o Regulamento sido aprovado pela CVM em 09 de junho de
2004. Entrentanto, a autorização para funcionamento e para a venda de PIBBs não implica, por parte da CVM ou por parte de qualquer autoridade ou entidade
brasileira, qualquer responsabilidade pela exatidão e veracidade de qualquer declaração ou informação prestada neste Prospecto, ou julgamento sobre a qualidade,
solidez ou integralidade do Fundo, do Administrador, ou de qualquer outra instituição prestadora de serviços relacionados às operações do Fundo.
As informações sobre o Regulamento contidas neste Prospecto foram elaboradas em consonância com o Regulamento, porém não são exaustivas e não o substituem. É
recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento
do Fundo, bem como às disposições deste Prospecto que tratam dos principais fatores de risco a que o Fundo está exposto ou que o investimento no Fundo envolva.
Informações complementares sobre o Fundo e sobre a Distribuição Pública dos PIBBs podem ser obtidas perante os Coordenadores ou a CVM.
A Distribuição Pública foi aprovada pela CVM por meio do [•], datado de [•].

Coordenadores da Distribuição Pública

Coordenador Líder

Administrador do Fundo

A data deste Prospecto Preliminar é 13 de outubro de 2005.
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DEFINIÇÕES

Os termos constantes deste Prospecto iniciados em letra maiúscula e que não estejam definidos nesta Seção
possuem os significados que lhes foram atribuídos no corpo deste Prospecto. Há determinados termos que
estão definidos nesta Seção e também no corpo do Prospecto.

Ação IBrX-50

Ação que integre a carteira teórica do IBrX-50 em
determinado momento.

Administrador

O Banco Itaú, na função de administrador do
Fundo.

After Market

Sistema online conectado às corretoras comuns e
virtuais através do qual a Bovespa permite
negociação após o horário padrão de negociação do
pregão da Bovespa na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

Agentes Autorizados

Os agentes, membros do sistema brasileiro de
distribuição, autorizados pelo Administrador para
realizar a emissão e o resgate de PIBBs.

Assembléia Solicitada por Quotista

Assembléia geral de Quotistas solicitada por
Quotistas que detenham, no mínimo, 5% do total
dos PIBBs emitidos.

Assembléia de Desvio do IBrX-50

Assembléia geral extraordinária de Quotistas
convocada caso:
(i)

o erro de aderência do Fundo, calculado
como o desvio padrão populacional das
diferenças entre a variação percentual
diária do valor patrimonial dos PIBBs e a
variação percentual diária do valor de
fechamento do IBrX-50 no encerramento
do pregão regular da Bovespa nos últimos
60 pregões, seja superior a dois pontos
percentuais,

(ii)

a diferença entre a rentabilidade acumulada
do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50 no
encerramento do pregão regular, em um
período de 60 pregões, seja superior a dois
pontos percentuais, ou
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(iii)

a diferença entre a rentabilidade acumulada
do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50 no
encerramento do pregão regular da Bovespa
em um período de 12 meses seja superior a
quatro pontos percentuais.

Banco Central

Banco Central do Brasil.

Banco Itaú

Banco Itaú S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100,
Torre Itaúsa – Parque Jabaquara, o Administrador
do Fundo.

Banco Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 –
Torre Conceição – 9º andar, o Coordenador-Líder
da Distribuição Pública

Banco Santander

Banco Santander Brasil S.A., instituição financeira
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Amador Bueno, nº 474, 3º andar,
Coordenador da Distribuição Pública

BM&F

Bolsa de Mercadorias e Futuros.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A., subsidiária integral do
BNDES, vendedora de PIBBs no âmbito da
Distribuição Pública.

Bovespa

Bolsa de Valores de São Paulo.

Bradesco

Banco Bradesco S.A., uma das Companhias IBrX50 na data deste Prospecto

Brasil

República Federativa do Brasil.

BVRJ

Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro.
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Carteira de Resgate

Uma carteira de Ações IBrX-50 complementada,
conforme o caso, pelos Direitos de Crédito que
tenham sido declarados e ainda não pagos ou
distribuídos ao Fundo e que façam parte da
carteira do Fundo no dia da solicitação do resgate
de PIBBs pelo Quotista.

Carteira Mínima de Emissão

Uma carteira de Ações IBrX-50 que o investidor
poderá entregar ao Fundo para solicitar a emissão de
PIBBs.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia,
subsidiária integral da Bovespa.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social.

Companhia IBrX-50

Companhia aberta listada na Bovespa que emita
Ações IBrX-50.

Contrato de Intermediação

Cada um dos contratos celebrados entre o
Administrador e cada um dos Agentes
Autorizados, que regula, dentre outras coisas, os
serviços de intermediação a serem prestados por
cada Agente Autorizado com relação ao
processamento de ordens de emissão e resgate de
PIBBs.

Contrato de Licenciamento

Contrato de Licença de Uso de Marca, datado de 22
de abril de 2004, celebrado entre a Bovespa e o
Administrador.

Coordenadores

Banco Itaú BBA e Banco Santander.

CPMF

A Contribuição Provisória sobre a Movimentação
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira.
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Critérios

Os seguintes critérios, que devem ser preenchidos,
concomitantemente, durante os 12 meses
imediatamente anteriores, para a inclusão de uma
ação no IBrX-50:
(i)

ser uma das 50 ações com maior índice de
liquidez apurado durante o referido período;

(ii)

ter sido negociada durante, no mínimo, 80%
dos Dias de Pregão durante o referido
período; e

(iii)

a companhia não pode estar sob regime de
processo falimentar, situação especial ou
ainda estar sob prolongado período de
suspensão de negociação.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

CVRD

Companhia Vale do Rio Doce, uma das
Companhias IBrX-50 na data deste Prospecto.

Despesas do Fundo

As despesas e encargos do Fundo, coletivamente,
conforme descrito na Seção "Taxas e Despesas –
Despesas do Fundo".

Dia de Pregão

Qualquer dia em que a Bovespa esteja aberta para
negociação.

Direitos de Crédito

Quaisquer direitos de crédito referentes às
Distribuições que tenham sido declarados, porém
ainda não pagos ou distribuídos ao Fundo e que
façam parte da carteira do Fundo no dia de
solicitação de resgate de PIBBs.

Distribuições

Quaisquer cupons, recibos de subscrição,
certificados de desdobramento, dividendos, juros
sobre capital próprio, bonificações ou outros
direitos relativos às Ações IBrX-50 integrantes da
carteira do Fundo.

DOC

Documento de Ordem de Crédito Bancário.
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Empréstimo para Voto

Empréstimo, pelos Quotistas, de Ações IBrX-50
integrantes da carteira do Fundo, tão somente para o
fim de exercício do direito de voto inerente a tais
Ações IBrX-50 nas assembléias gerais das
Companhias IBrX-50 que emitiram tais Ações IBrX50. Referidas Ações IBrX-50 emprestadas serão
entregues a tal Quotista dentro de três Dias de Pregão
após a respectiva solicitação do empréstimo. Os
referidos empréstimos de Ações IBrX-50 serão
realizados por meio da CBLC, na forma da
regulamentação aplicável a empréstimos de ações.

FGC

Fundo Garantidor de Créditos.

FIs

Fundos de investimento regulados pela Instrução da
CVM n.° 409, de 18 de agosto de 2004.

FPS

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL – FPS.

Fundo ou Fundo Brasil Tracker

PIBB - Fundo de Índice Brasil – 50 - Brasil
Tracker.

Ibovespa

Índice Bovespa
Bovespa.

IBrX-100

Índice Brasil 100 calculado e divulgado pela
Bovespa.

IBrX-50

Índice Brasil – 50, calculdado pela Bovespa.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna,
calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

Instrução 359

Instrução nº 359, emitida pela CVM em 22 de
janeiro de 2002.

IOF

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Operações Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários.
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calculado

e

divulgado

pela

Itaú Holding

Itaú Holding Financeira S.A., uma das
Companhias IBrX-50 na data deste Prospecto.

Lei de Valores Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e
respectivas
alterações
e
complementações
posteriores, que regula o mercado de valores
mobiliários brasileiro.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e respectivas
alterações, que regula as sociedades por ações
brasileiras.

Limite de 30%

Limite máximo de 30% que um Quotista está
autorizado a deter do número total de PIBBs em
circulação.

Lote de Emissão

O lote total de 200.000 PIBBs a ser entregue ao
investidor que solicitar a emissão de PIBBs.

Lote de Resgate

O lote mínimo de 200.000 PIBBs necessário para
que um Quotista possa solicitar o resgate de PIBBs.

Maioria Simples

Quorum de deliberação de Quotistas reunidos em
assembléia geral, que consiste na maioria dos
PIBBs presentes em tal assembléia geral de
Quotistas.

Marcas Bovespa

As marcas de propriedade da Bovespa cujas licenças
foram concedidas pela Bovespa ao Administrador,
incluindo as marcas Bovespa e IBrX-50.

Objetivo de Investimento

A meta ou referência de rentabilidade do Fundo,
sem nenhuma garantia ou promessa de
rentabilidade pelo Administrador, que consiste em
refletir a performance do IBrX-50, principalmente
através do investimento dos recursos do Fundo em
Ações IBrX-50 emitidas pelas Companhias IBrX50, na mesma proporção, sempre que
razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50
integrem a carteira teórica do IBrX-50, observados
os limites de diversificação e composição aplicáveis
à carteira do Fundo, conforme estabelecido no
Regulamento.
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NYSE

New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de
Nova Iorque).

Ordem de Pagamento

DOC ou qualquer outro mecanismo de transferência
de dinheiro permitido pela legislação aplicável a ser
determinado pelo Administrador, a critério deste.

Papéis de Índice Brasil Bovespa ou PIBBs

Quotas emitidas pelo Fundo.

Período de Entrega da Carteira de Resgate

Prazo necessário para a liquidação de operações com
títulos e valores mobiliários na Bovespa que
atualmente é de três Dias de Pregão.

Período de Rebalanceamento

Período que se inicia cinco dias úteis antes e se
encerra cinco dias úteis após a data oficial da
mudança quadrimestral da composição da carteira
teórica do IBrX-50, que ocorre no primeiro dia útil
de cada mês de janeiro, maio e setembro.

Petrobras

Petróleo Brasileiros S.A., uma das Companhias
IBrX-50 na data deste Prospecto.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIBBs

Papéis de Índice Brasil – Bovespa.

PIS

Contribuição ao Programa de Integração Social.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
que atualmente são os auditores independentes do
Fundo.

Prospecto ou Prospecto Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Segunda Distribuição
Pública Secundária de PIBBs.

Prospecto Definitivo

O Pospecto Definitivo da Segunda Distribuição
Pública Secundária de PIBBs.

Quantia de Ajuste de Emissão

Uma quantia de ajuste em dinheiro devida em relação
a cada Carteira Mínima de Emissão que o investidor
poderá, conforme o caso, entregar ao Fundo para
solicitar a emissão de PIBBs.
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Quantia de Ajuste de Resgate

Quantia de ajuste em dinheiro em relação a cada
Carteira de Resgate que, conforme o caso, pode ser
entregue pelo Fundo ao Quotista para o resgate de
PIBBs.

Quantia de Ajuste de Emissão com uma Única
Ação

Quantia em Reais que os investidores que solicitarem
a emissão de PIBBs de acordo com esse mecanismo
de emissão com carteira composta de uma única
ação poderão ter que pagar (ou, conforme o caso,
poderão receber) de modo a corrigir distorções
causadas pelo arredondamento do número de ações
entregues pelo investidor e pelo fato de o VPL dos
PIBBs emitidos somente ser calculado depois do
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia
de Pregão da emissão. A Quantia de Ajuste de
Emissão com uma Única Ação estava, na data deste
Prospecto, limitada pela Instrução 359 a um máximo
de 0,2% do valor dos PIBBs emitidos, conforme
calculado no encerramento do pregão regular da
Bovespa no Dia de Pregão em que tal emissão for
solicitada.

Quantia de Ajuste de Resgate com uma Única
Ação

Quantia em Reais que os Quotistas que efetuarem
resgate de PIBBs de acordo com o mecanismo de
resgate único de ações poderão também ter direito de
receber (ou, conforme o caso, poderão ficar
obrigados a pagar), com o fim de corrigir distorções
causadas pelo arredondamento do número de ações
entregue ao Quotista que tiver solicitado o resgate e
pelo fato de o VPL dos PIBBs resgatados ser
calculado somente após o encerramento do pregão
regular da Bovespa no Dia de Pregão do resgate. A
Quantia de Ajuste de Resgate com uma Única Ação
estava, na data deste Prospecto, limitada pela
Instrução 359 a um máximo de 0,2% do valor dos
PIBBs resgatados conforme calculado no
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia
de Pregão em que tal resgate foi solicitado.

Quotistas

Detentores de PIBBs, quotistas do Fundo.

R$, Real ou Reais

A moeda corrente do Brasil.

Regulamento

Regulamento do Fundo em vigor nesta data, que é
anexo ao presente Prospecto.

Regulamento CBLC

Regulamento do Emissor da CBLC.
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Resolução 2.689

Resolução 2.689, emitida pelo Conselho Monetário
Nacional em 26 de janeiro de 2000, que regula a
remessa de recursos do exterior ao Brasil, a fim de
que investidores estrangeiros possam realizar
investimentos nos mercados financeiro e de capitais
brasileiro.

Reino Unido

Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte.

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

SISBACEN

Sistema de Informações do Banco Central, sistema
informatizado, administrado pelo Banco Central.

Taxa de Administração

Taxa de administração devida ao Administrador,
conforme definido na Seção "O Fundo Brasil
Tracker – Taxas e Despesas – Despesas do Fundo"
deste Prospecto.

Taxa de Ingresso

A taxa devida ao Administrador por ocasião da
solicitação de emissão de PIBBs, no montante
equivalente a 0,05% do valor investido,
inicialmente limitada ao máximo de R$ 2.000,00
por investidor, por dia, contanto que tais
investimentos sejam feitos através do mesmo
Agente Autorizado.

Taxa de Resgate

Taxa devida ao Administrador quando da
solicitação de resgate dos PIBBs, no montante
equivalente a 0,05% do montante resgatado,
inicialmente limitada ao máximo de R$ 2.000,00
por investidor, por dia, contanto que tais resgates
sejam feitos através do mesmo Agente Autorizado.

VPL

Valor de patrimônio líquido.

Website do Fundo

Página do Fundo na rede mundial
computadores (http://www.pibb.com.br).
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NOTA AOS INVESTIDORES
As informações contidas no presente Prospecto e nos documentos aqui referidos relativas à Bovespa, ao
IBrX-50 e às Companhias IBrX-50, foram extraídas de publicações da Bovespa ou das das Companhias
IBrX-50, não tendo sido verificadas de forma independente.
Todas as referências a websites neste Prospecto são unicamente a título informativo, e o conteúdo de tais
websites não é incorporado ao presente Prospecto.
PROJEÇÕES
Algumas informações incluídas neste Prospecto e nos documentos aqui referidos contêm projeções e
afirmações prospectivas. Projeções e afirmações prospectivas utilizam termos como "acreditar", "é
possível", "pretender", "desejar", "projetar", "estimar", "planejar", "dever", "permitir", "continuar",
"deveria ser", "deve ser", "prever" ou "é previsto", ou outras palavras similares.
Tais projeções e afirmações prospectivas aparecem em vários lugares e incluem termos sobre os objetivos,
estimativas e expectativas a respeito:
•

da administração e o futuro das atividades do Fundo;

•

da implementação do Objetivo de Investimento;

•

do reinvestimento das Distribuições, de acordo com a metodologia de reinvestimento do IBrX-50;

•

das taxas e despesas do Fundo;

•

de outros fatores e tendências que afetem as condições financeiras e o resultado das atividades do
Fundo e das Companhias IBrX-50; e

•

de outros fatores discutidos em outros documentos incorporados por referência a este Prospecto.

Tais projeções e afirmações prospectivas não representam garantia de performance futura e apresentam
ampla margem de riscos e incertezas. Resultados reais podem ser diferentes, em aspectos relevantes, dos
previstos nas projeções e afirmações prospectivas, devido a diversos fatores. Tais fatores incluem, mas não
se limitam a:
•

percepção de risco em países emergentes, especialmente na América Latina;

•

condições políticas, econômicas e de negócios brasileiras;

•

mudanças nas taxas de câmbio;

•

ações do governo brasileiro; e

•

flutuações na taxa de juros.

As projeções são válidas somente a partir da data em que foram feitas, e o Administrador do Fundo e os
Vendedores não têm qualquer obrigação de atualizar publicamente ou revisar as projeções em virtude de novas
informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma. Portanto, ao se levar em conta tais projeções e
afirmações prospectivas, deve-se considerar os fatores de risco e outras informações contidas neste Prospecto e
nos documentos aqui referidos. Não se deve depositar confiança indevida em qualquer de tais projeções e
afirmações prospectivas, visto que as mesmas dizem respeito unicamente à data em que foram feitas. Os
resultados e desempenhos efetivos do Fundo e das Companhias IBrX-50 podem diferir substancialmente do
previsto nas projeções e afirmações prospectivas.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
As informações a seguir são apenas um resumo das principais características do Fundo descritas neste
Prospecto e devem ser lidas em conjunto com o Regulamento. Este resumo fornece uma visão geral de
informações selecionadas contidas ao longo deste Prospecto e, portanto, não contém todas as informações que
devem ser levadas em consideração. Antes de uma decisão pelo investimento nos PIBBs, o potencial investidor
deve ler todas as Seções deste Prospecto, inclusive a Seção "Fatores de Risco", o Regulamento, a Instrução
359 e o Comunicado ao Mercado. Cópias do Regulamento e do Comunicado ao Mercado integram o presente
Prospecto como anexos.

O Fundo
O Fundo é o primeiro fundo de investimento do Brasil constituído nos termos da Instrução 359,
consistindo em um fundo de investimento em ações e valores mobiliários que visa refletir as variações e
rentabilidade de um índice de referência, constituído sob a forma de condomínio aberto e cujas quotas são
admitidas à negociação em mercado secundário. As quotas do Fundo são denominadas Papéis de Índice
Brasil Bovespa ou PIBBs e são admitidas para negociação na Bovespa.

Objetivo de Investimento
O objetivo de investimento do Fundo é buscar refletir a performance do IBrX-50, principalmente por meio
do investimento dos recursos do Fundo em Ações IBrX-50 emitidas pelas Companhias IBrX-50, na
mesma proporção, sempre que razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50 integrem a carteira
teórica do IBrX-50, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo,
conforme estabelecido no Regulamento ("Objetivo de Investimento"). O Objetivo de Investimento do
Fundo não caracteriza qualquer garantia de rentabilidade futura. De acordo com o Regulamento, ao
menos 95% do patrimônio do Fundo deve ser aplicado em Ações IBrX-50, na medida do razoavelmente
possível, proporcionalmente às ponderações de tais Ações IBrX-50 na carteira teórica do IBrX-50, sujeito
a determinadas exceções previstas no Regulamento. O Fundo pode também investir até 5% de seu
patrimônio em outros ativos, tais como certos títulos de renda fixa e derivativos (vide Seção "O Fundo
Brasil Tracker" para obter informações adicionais).
O IBrX-50 é um indicador de desempenho do mercado de ações brasileiro e mede o retorno total de uma
carteita teórica composta pelas 50 ações selecionadas entre as ações mais negociadas na BOVESPA. A
ponderação de cada uma das 50 ações na carteira teórica do IBrX-50 é feita pelo valor de mercado de tais
ações disponíveis à negociação. Cada carteira teórica do IBrX-50 tem vigência de quatro meses, vigorando
para os períodos de janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro. Na data deste Prospecto,
o IBrX-50 era composto por ações de emissão de 46 companhias abertas admitidas à negociação na
BOVESPA, que se dedicam a atividades em 8 diferentes setores da economia. No encerramento do pregão
regular da BOVESPA em 1º de setembro de 2005 (data do mais recente rebalanceamento do IBrX-50), as
Companhias IBrX-50 apresentavam capitalização bursátil de aproximadamente R$634,8 bilhões e
representavam cerca de 66,8% do total de capitalização bursátil da Bovespa.
Administração do Fundo
O Administrador do Fundo é o Banco Itaú, uma das maiores instituições financeiras do país com
experiência no ramo de administração de ativos e fundos de investimentos no Brasil (vide Seção "O Fundo
Brasil Tracker – Administração do Fundo – O Administrador" para obter informações adicionais sobre o
Administrador).
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Listagem e Negociação
Os PIBBs são listados para negociação na Bovespa com o símbolo de mercado PIBB11.
Os PIBBs são negociados na Bovespa em números inteiros. Compras e vendas de PIBBs na Bovespa estão
sujeitas às taxas e comissões de corretagem de praxe.

Política de Distribuição
A metodologia de cálculo do IBrX-50 presume que quaisquer cupons, recibos de subscrição, certificados
de desdobramento, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações ou outros direitos relativos às
Ações IBrX-50 (doravante denominados em conjunto "Distribuições") declarados por uma Companhia
IBrX-50 são imediatamente reinvestidos em Ações IBrX-50 adicionais, na mesma proporção da
composição da carteira teórica do IBrX-50, ainda que tal Distribuição não tenha sido imediatamente paga
ou distribuída. O Administrador, na medida do possível, utilizará a mesma metodologia de reinvestimento
para o reinvestimento das Distribuições no âmbito da carteira do Fundo. Conseqüentemente, o Fundo
não efetuará pagamentos de quaisquer parcelas de Distribuições a seus Quotistas, salvo em certas
circunstâncias que envolvam o resgate ou amortização de PIBBs ou a liquidação do Fundo (vide Seção "O
Fundo Brasil Tracker – Política de Distribuição" para obter informações adicionais).

Política de Voto
O Fundo tem como política o não exercício de seu direito de voto relativo às Ações IBrX-50 integrantes da
carteira do Fundo em assembléias gerais de qualquer Companhia IBrX-50 cujas Ações IBrX-50
componham a carteira do Fundo.
Não obstante o disposto acima, o Regulamento estabelece que o Administrador poderá, a seu exclusivo
critério, exercer o direito de voto do Fundo em assembléias gerais de qualquer Companhia IBrX-50 cujas
Ações IBrX-50 componham a carteira do Fundo, hipótese em que divulgará o teor e justificativa dos votos
proferidos no Website do Fundo. O Administrador só utilizará tal prerrogativa em casos excepcionais e só
exercerá o direito de voto do Fundo em assembléias gerais de qualquer Companhia IBrX-50 cujas Ações
IBrX-50 não tenham sido objeto de Empréstimo para Voto (conforme definido na Seção "O Fundo Brasil
Tracker – O Processo de Investimento – Políticas de Empréstimo de Ações").
Outrossim, os Quotistas poderão, observadas certas limitações, tomar emprestadas do Fundo Ações IBrX50 que componham a carteira do Fundo, proporcionalmente à sua titularidade de PIBBs em relação ao
patrimônio do Fundo, exclusivamente para fins de votar nas assembléias gerais das respectivas
Companhias IBrX-50, sem nenhum custo adicional aos Quotistas, salvo as despesas incorridas por tais
Quotistas e pelo Fundo com relação ao empréstimo das Ações IBrX-50 solicitado por tais Quotistas, tais
como taxas cobradas pela CBLC (vide Seção "O Fundo Brasil Tracker – O Processo de Investimento –
Políticas de Empréstimo de Ações" para obter informações adicionais).

Valor do Patrimônio Líquido
O valor do patrimônio líquido ("VPL") do Fundo é calculado em Reais após o encerramento do pregão
regular da Bovespa em cada dia em que a Bovespa está aberta para negociação (cada um, um "Dia de
Pregão"). O VPL de cada PIBB é calculado dividindo-se o VPL do Fundo pelo número de PIBBs emitidos e
em circulação ao final do Dia de Pregão em questão (vide Seção "O Fundo Brasil Tracker – O Processo de
Investimento – Cálculo do Valor do Patrimônio Líquido" para obter informações adicionais). O VPL do
Fundo em 8 de setembro de 2005 era de R$ R$349.418.753,91.
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Emissão e Resgate de PIBBs
Emissão
Qualquer pessoa pode solicitar a emissão de PIBBs em qualquer Dia de Pregão no qual a emissão de PIBBs não
estiver suspensa. Para solicitar a emissão de PIBBs, o investidor, como regra geral, terá de entregar ao Fundo (i)
uma ou mais carteiras de Ações IBrX-50 (cada, uma "Carteira Mínima de Emissão") e, conforme o caso, (ii) uma
quantia de ajuste em dinheiro devida em relação a cada Carteira Mínima de Emissão ("Quantia de Ajuste de
Emissão"). Adicionalmente, o investidor deverá pagar ao Administrador a Taxa de Ingresso (conforme definido
na Seção "O Fundo Brasil Tracker – Taxas e Despesas" deste Prospecto). Na data deste Prospecto, os PIBBs
somente podiam ser emitidos em lotes de 200.000 PIBBs (cada um, um "Lote de Emissão") ou múltiplos inteiros
deste valor. O Fundo não pode emitir Lotes de Emissão em troca somente de dinheiro (vide Seção "O Fundo
Brasil Tracker – O Processo de Investimento – Emissão de PIBBs" para obter informações adicionais).

Resgate
Qualquer Quotista pode resgatar PIBBs em qualquer Dia de Pregão. Na data deste Prospecto, os PIBBs
somente podiam ser resgatados em lotes de 200.000 PIBBs (cada, um "Lote de Resgate") ou múltiplos inteiros
deste valor. Como regra geral, os PIBBs não são resgatáveis em dinheiro e normalmente são resgatados por
meio da entrega, pelo Fundo, ao Quotista que tiver solicitado o resgate de (i) uma carteira de Ações IBrX-50
complementada, conforme o caso, pelos direitos às Distribuições ("Direitos de Crédito") que tenham sido
declaradas e ainda não pagas ou distribuídas ao Fundo e que façam parte da carteira do Fundo no dia da
solicitação do resgate ("Carteira de Resgate") em troca de cada Lote de Resgate e, conforme o caso, (ii) uma
quantia de ajuste em dinheiro em relação a cada Carteira de Resgate ("Quantia de Ajuste de Resgate"). O
Quotista que tiver solicitado o resgate terá que ainda pagar ao Administrador a Taxa de Resgate (conforme
definido na Seção "O Fundo Brasil Tracker – Taxas e Despesas" deste Prospecto) na data do resgate (vide
Seção "O Fundo Brasil Tracker – O Processo de Investimento – Resgate de PIBBs" deste Prospecto para
obter informações adicionais).
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PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO EM PIBBS NO ÂMBITO
DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
Esta Seção deve ser lida em conjunto com a Seção "Fatores de Risco" deste Prospecto. Tais fatores de risco
incluem os principais fatores de risco relacionados à Distribuição Pública, ao Fundo, ao investimento em PIBBs,
ao IBrX-50 e ao Brasil.
Incentivo para Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas adquirentes de PIBBs no âmbito da
Distribuição Pública
Os (i) Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs por meio da Categoria de
Investimento – Compra Direta, e/ou da Categoria de Investimento – Fundos, na modalidade com Opção
de Venda, e/ou da Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, na modalidade com Opção de
Venda, e (ii) Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas que adquirirem PIBBs por meio da Categoria de
Investimento – Compra Direta e/ou da Categoria de Investimento – Fundos, na modalidade com Opção
de Venda, terão direito à Opção de Venda, um mecanismo por meio do qual a BNDESPAR permitirá ao
Investidor de Varejo – Pessoa Física ou Jurídica que participar da Oferta de Varejo nas Categorias de
Investimento acima referidas ter o retorno do valor do principal investido para aquisição de PIBBs no
âmbito da Oferta de Varejo, até o limite de R$ 50.000,00 por Investidor de Varejo - Pessoa Física ou
Jurídica, sujeito a certos termos e condições conforme detalhado na Seção "A Distribuição Pública" deste
Prospecto.
Acompanhamento da Performance do IBrX-50
O Fundo permite aos seus Quotistas investir indiretamente em algumas das principais companhias abertas
do Brasil. O Administrador rebalanceará a composição da carteira do Fundo, que é o investimento
subjacente representado pelos PIBBs, de tempos em tempos, de modo a refletir, na medida do razoavelmente
possível, as mudanças da composição do IBrX-50 sem qualquer ação ou investimento adicional por parte
dos Quotistas.
Exposição ao Mercado de Ações Brasileiro
O Fundo proporciona aos Quotistas uma maneira de obter um investimento relativamente diversificado no
mercado de ações brasileiro, visto que seu índice de referência, o IBrX-50, é composto por ações de diversas
companhias abertas brasileiras que estão envolvidas em diferentes setores da economia. Na data deste
Prospecto, o IBrX-50 era composto por ações emitidas por 46 companhias que se dedicam a atividades em 8
diferentes setores da economia (vide a Seção "O IBrX-50 e as Companhias IBrX-50" deste Prospecto para
obter informações adicionais).
Alto grau de aderência do Fundo em relação ao IBrX-50
Em virtude da política de investimento definida para o Fundo, de sua enxuta estrutura de custos e despesas e
da baixa taxa de administração cobrada pelo Administrador, o Fundo apresenta um alto grau de aderência
em relação ao IBrX-50. Isto significa que o valor patrimonial de cada PIBB tende a apresentar um valor
muito próximo ao número, em pontos, do IBrX-50, dividido por 100.
Transparência da carteira do Fundo, do preço de negociação e facilidade de acompanhamento do valor do
investimento no Fundo
O acompanhamento do valor patrimonial e do valor de negociação dos PIBBs é simples e pode ser feito por
meio do acompanhamento da pontuação do IBrX-50, já que o valor patrimonial de um PIBB é
aproximadamente o número em pontos do IBrX-50 dividido por 100. Assim, por exemplo, se o IBrX-50
estiver em 4.000 pontos, o valor patrimonial de cada PIBB estará valendo aproximadamente R$40,00.
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Para saber como evolui o seu investimento no Fundo, o Quotista pode acompanhar a evolução do IBrX-50
ou a cotação de mercado do PIBB, que é negociado na Bovespa sob o código PIBB11. Além de disponível à
negociação todos os dias na Bovespa, o PIBB é divulgado diariamente nos jornais e na internet.
O Banco Itaú, na qualidade de administrador e gestor do Fundo, mantém um site (www.pibb.com.br) onde
o Quotista pode obter as informações necessárias para acompanhar a evolução de seus investimentos no
Fundo.
Conveniência e Baixo Preço do Investimento
O Fundo é um veículo de investimento que busca refletir a performance do IBrX-50 sem que o Quotista
tenha a necessidade de efetuar significativo investimento inicial em dinheiro e a constante responsabilidade
de efetuar reajustes necessários para reproduzir individualmente a performance do IBrX-50.
Listagem na Bovespa
Os PIBBs são listados para negociação na Bovespa e podem ser adquiridos e vendidos em qualquer Dia de
Pregão, da mesma forma que qualquer ação listada para negociação na Bovespa. Como valores mobiliários
listados na Bovespa, os PIBBs propiciam aos investidores benefícios que não estão disponíveis a investidores
em fundos de investimento não listados. Por exemplo, os PIBBs podem ser usados pelos Quotistas como
margem para operações realizadas na Bovespa, da mesma forma que outros valores mobiliários listados na
Bovespa. Além disso, os PIBBs podem também ser dados em empréstimo em operações de mercado,
conforme permitido pela regulamentação da CVM e da Bovespa.
Mecanismos de Emissão e Resgate
Os mecanismos de emissão e resgate de PIBBs podem ajudar a manter o preço de negociação dos PIBBs
próximo do VPL dos PIBBs através do incentivo aos investidores para solicitar a emissão e o resgate de
PIBBs sempre que o preço de negociação dos PIBBs desviar significativamente do VPL dos PIBBs. Qualquer
investidor que deseja realizar tais arbitragens entre o valor de mercado e o VPL dos PIBBs solicita a emissão
de PIBBs e vende tais PIBBs no mercado quando o VPL dos PIBBs está abaixo do preço de negociação dos
PIBBs ou compra PIBBs no mercado e resgata tais PIBBs quando o VPL dos PIBBs está acima do preço de
negociação destes. Quando realizadas em larga escala, emissões de PIBBs (quando o preço de negociação
dos PIBBs for maior que o VPL dos PIBBs) e resgates de PIBBs (quando o preço de negociação dos PIBBs
for menor que o VPL dos PIBBs) ajudam a manter o preço de negociação e o VPL dos PIBBs bastante
próximos.
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BREVE DESCRITIVO DO IBRX-50

O IBrX-50
O IBrX-50 é um índice de ações calculado pela Bovespa e que mede o retorno total de uma carteira teórica
composta pelas 50 ações mais negociadas no mercado à vista da Bovespa, lote-padrão, em termos de
número de negócios e de volume financeiro negociado. Cada uma das Ações IBrX-50 que fazem parte do
IBrX-50 tem sua participação relativa na carteira teórica ponderada pelo valor de mercado das Ações
IBrX-50 disponíveis à negociação. Assim, a participação relativa de uma determinada Ações IBrX-50 na
carteira teórica do IBrX-50 considera não só sua liquidez, mas também o valor de mercado das Ações
IBrX-50 disponíveis à negociação.
Composição da Carteira Teórica do IBrX-50 e sua comparação com o Ibovespa
No gráfico a seguir, é apresentado o histórico de desempenho do IBrX-50 e do Ibovespa, um índice mais
conhecido pelos investidores. Conforme pode ser observado, o IBrX-50, em uma série histórica que
considera os últimos 5 anos, tem apresentado desempenho superior ao Ibovespa:
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Na data deste Prospecto, as 15 Ações IBrX-50 que apresentavam as maiores participações
individuais na carteira teórica do IBrX-50 (válida a partir de 1º de setembro de 2005) representavam
78,8% da carteira teórica do IBrX-50, conforme apresentado no quadro abaixo:
Ação
Petrobrás PN
Petrobrás ON
Vale do Rio Doce PNA
Banco Itaú Holding Financeira PN
Vale do Rio Doce ON
Banco Bradesco PN
AMBEV PN
Unibanco – Units
Itaúsa PN
Telemar PN
Embraer PN
Cia Energética de Minas Gerais PN
Cia Siderúrgica Nacional ON
Gerdau S.A. PN
Usiminas PNA
Caemi PN
Aracruz PNB
Brasil Telecom Participações PN
Braskem PNA
Eletrobrás ON
Eletrobrás PNB
Metalúrgica Gerdau PN
Telemar ON
Cia Brasileira de Distribuição PN
Bradespar PN
Votorantim Celulose e Papel PN
Klabin PN
Sabesp ON
TIM Participações PN
Telemar Participações PNA
Sadia PN
Telesp Participações PN
Souza Cruz ON
Banco do Brasil ON
Cia Siderúrgica de Tubarão PN
Cia de Concessões Rodoviárias ON
NET Serviços de Comunicação PN
Brasil Telecom Participações ON
Telesp Celular PN
Brasil Telecom PN
Transmissão Paulista PN
Copel PNB
Tele Centro-Oeste PN
Perdigão PN
Embratel Participações PN
Acesita PN
Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga PN
Telemig Celular Participações PN
Eletropaulo Metropolitana PN
Celesc PNB
Contax Participações PN
Contax Participações ON

Código de negociação
na Bovespa
PETR4
PETR3
VALE5
ITAU4
VALE3
BBDC4
AMBV4
UBBR11
ITSA4
TNLP4
EMBR4
CMIG4
CSNA3
GGBR4
USIM5
CMET4
ARCZ6
BRTP4
BRKM5
ELET3
ELET6
GOAU4
TNLP3
PCAR4
BRAP4
VCPA4
KLBN4
SBSP3
TCSL4
TMAR5
SDIA4
TSPP4
CRUZ3
BBAS3
CSTB4
CCRO3
NETC4
BRTP3
TLPP4
BRTO4
TRLP4
CPLE6
TCOC4
PRGA4
EBTP4
ACES4
PTIP4
TMCP4
ELPL4
CLSC6
CTAX4
CTAX3
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Participação
Individual no IBrX-50
14,7%
11,5%
8,6%
7,4%
6,9%
6,8%
4,3%
3,2%
2,9%
2,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,7%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%

Participação
Acumulada no IBrX-50
14,7%
26,3%
34,8%
42,3%
49,2%
56,0%
60,3%
63,4%
66,3%
68,9%
71,4%
73,6%
75,6%
77,3%
78,8%
80,1%
81,2%
82,3%
83,3%
84,3%
85,1%
86,0%
86,8%
87,6%
88,4%
89,1%
89,7%
90,3%
90,9%
91,5%
92,1%
92,7%
93,3%
93,9%
94,4%
94,9%
95,3%
95,8%
96,3%
96,7%
97,2%
97,6%
98,0%
98,4%
98,7%
99,0%
99,3%
99,5%
99,7%
99,9%
99,9%
100,0%

Na data deste Prospecto, as ações que compunham o IBrX-50 representam Companhias IBrX atuantes
nos mais diversificados setores da economia do País, conforme representado no gráfico a seguir:

IBrX-50: Composição Setorial da Carteira Teórica
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Histórico de desempenho do Fundo em relação ao IBrX-50
No gráfico a seguir, é apresentado o histórico de desempenho do VPL do Fundo em relação ao IBrX-50.
Conforme pode ser observado, a aderência do Fundo em relação ao Índice IBrX-50 é significativa:

Valor Patrimonial do PIBB e
Cotação de Fechamento do Índice IBrX-50

45

40

35

30

25
jul-04

ago-04 out-04

nov-04

Valor Patrimonial do PIBB

jan-05

fev-05

abr-05

mai-05 jun-05 ago-05

Cotação de Fechamento do Índice IBrX-50

20

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO

Número de PIBBs em 8 de setembro de 2005

8.400.000

Fração ideal do Fundo representada por cada
PIBB em 8 de setembro de 2005

0,000012%

VPL do Fundo em 8 de setembro de 2005

R$349.418.753,91

VPL por PIBB em 8 de setembro de 2005

R$41,5974707

Listagem e Negociação:

Os PIBBs são listados para negociação na Bovespa.

Símbolo de Mercado:

PIBB11

Momento do Cálculo do VPL:

Após o encerramento do pregão regular da Bovespa.

Taxa de Administração:

0,059% do VPL anual do Fundo, calculada e paga
diariamente ao Administrador.

Outras Despesas do Fundo:

Vide Seção "O Fundo Brasil Tracker – Taxas e
Despesas"
deste
Prospecto
para
informações
relacionadas a despesas do Fundo.

Taxa de Ingresso e Taxa de Resgate:

A Taxa de Ingresso é de 0,05% sobre o valor do
investimento, limitado a um máximo de R$ 2.000,00 por
investidor, por dia, contanto que tais investimentos sejam
feitos através do mesmo Agente Autorizado (conforme
definido na Seção "O Fundo Brasil Tracker –
Administração do Fundo – Agentes Autorizados"). A
Taxa de Resgate é de 0,05% sobre o valor do resgate,
limitado a um máximo de R$ 2.000,00 por investidor, por
dia, contanto que tais resgates sejam feitos através do
mesmo Agente Autorizado.

Website do Fundo:

http://www.pibb.com.br

Administrador:

Banco Itaú
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FATORES DE RISCO
O investimento em PIBBs envolve riscos significativos. O investidor deve avaliar cuidadosamente os seguintes
fatores de risco antes de se decidir pelo investimento em PIBBs. O investidor deve, ainda, ler atentamente e
considerar todas as outras informações constantes deste Prospecto e dos documentos aqui referidos, inclusive
o Regulamento, a Instrução 359 e o Comunicado ao Mercado, antes de se decidir pelo investimento em PIBBs
no âmbito da Distribuição Pública.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
O exercício da Opção de Venda está sujeito a certas condições e a prazo determinado para exercício
Os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os
Clubes-PIBBs-Com Opção de Venda que adquirirem PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo terão direito à
Opção de Venda (para maiores informações sobre o direito à Opção de Venda, vide a Seção “Distribuição
Pública” deste Prospecto). No entanto, para que PIBBs adquiridos por Investidores de Varejo - Pessoas
Físicas ou Jurídicas ou pelos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda ou Clubes-PIBBs-Com Opção de
Venda possam ser objeto do exercício da Opção de Venda contra a BNDESPAR, tais PIBBs Objeto da
Opção de Venda não poderão ter sido objeto de venda ou qualquer outra forma de alienação ou oneração,
e/ou, ainda, terem tido sua custódia transferida da CBLC durante o Período de Bloqueio. Os Investidores
de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os Clubes-PIBBs-Com
Opção de Venda que optarem por vender, alienar e/ou de qualquer forma onerar e/ou, ainda, transferir da
custódia da CBLC PIBBs adquiridos no âmbito da Oferta de Varejo antes do término do Período de
Bloqueio, poderão fazê-lo livremente, porém, tais PIBBs não serão mais passíveis de exercício da Opção de
Venda contra a BNDESPAR. Além disso, a Opção de Venda somente poderá ser exercida durante o
Período de Exercício da Opção de Venda (para maiores informações sobre o direito ao exercício à Opção
de Venda, vide a Seção “Distribuição Pública” deste Prospecto).
Os direitos inerentes aos PIBBs adquiridos por meio dos Fundos-PIBB e/ou dos Clubes-PIBB estão sujeitos à
discricionariedade do respectivo administrador
Qualquer Investidor de Varejo - Pessoa Física que adquirir PIBBs no âmbito da Distribuição Pública por
meio da Categoria de Investimento – Fundos e/ou da Categoria de Investimento – Clubes de Investimento
e qualquer Investidor de Varejo - Pessoa Jurídica que adquirir PIBBs no âmbito da Distribuição Pública
através da Categoria de Investimento – Fundos estará sujeito à discricionariedade do administrador dos
Fundos-PIBB e/ou dos Clubes-PIBB no que diz respeito ao exercício de direitos inerentes aos PIBBs. Não
há garantias de que os administradores dos Fundos-PIBB e/ou dos Clubes-PIBB exercerão os direitos
inerentes aos PIBBs. Além disso, caberá aos administradores dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e
dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda tomar a decisão de exercer a Opção de Venda, sempre no melhor
interesse dos respectivos quotistas, conforme o disposto no regulamento dos Fundos-PIBB-Com Opção de
Venda e do Clubes-PIBB-Com Opção de Venda. Sendo assim, não há garantias de que os administradores
dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda exercerão a Opção de
Venda.
A Distribuição Pública pode não ser concluída
Conforme previsto na Seção "A Distribuição Pública" deste Prospecto, existe a possibilidade da
Distribuição Pública não ser concluída por várias razões. Em tal hipótese, os Pedidos de Reserva
serão automaticamente cancelados e os valores eventualmente depositados pelos Investidores de
Varejo serão devolvidos por meio dos mesmos Agentes Vendedores com os quais os Investidores de
Varejo tenham realizado suas reservas, sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e
encargos devidos. No caso dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, dos Fundos-PIBB-Com Opção
de Venda, dos Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda,
seus respectivos Pedidos de Reserva também serão automaticamente cancelados e os Fundos-PIBB-
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Sem Opção de Venda, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, os Clubes-PIBB-Sem Opção de
Venda e Clubes-PIBB-Com Opção de Venda serão automaticamente liquidados pelos respectivos
administradores.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO FUNDO
A performance do Fundo pode não refletir a performance do IBrX-50
A performance do Fundo pode não refletir integralmente a performance do IBrX-50, visto que a
implementação do Objetivo de Investimento do Fundo está sujeita a uma série de limitações, tais como:
•

taxas e despesas devidas pelo Fundo;

•

taxas operacionais, despesas e diferenças temporais incorridas no ajuste da composição da carteira do
Fundo em razão de alterações na composição do IBrX-50;

•

Distribuições declaradas pelas Companhias IBrX-50, mas ainda não pagas ou recebidas pelo Fundo;

•

posições em dinheiro ou em Investimentos Permitidos, enquanto qualquer Ação IBrX-50 não estiver
disponível ou quando o Administrador determinar que é do melhor interesse do Fundo deter posições em
dinheiro ou Investimentos Permitidos;

•

custos operacionais envolvidos para realizar os ajustes mencionados acima, caso uma Ação IBrX-50 não
esteja disponível, o que ocasionalmente poderá superar os benefícios previstos de tais ajustes; e

•

impossibilidade do Administrador do Fundo de utilizar instrumentos, tais como contratos futuros ou
opções sobre contratos futuros que tenham um índice de mercado como ativo subjacente (para
informações adicionais (vide "O Fundo não poderá utilizar contratos futuros ou opções sobre contratos
futuros que tenham ações, inclusive Ações IBrX-50, como ativo subjacente, e poderá nunca estar apto a
utilizar contratos futuros ou opções sobre contratos futuros que tenham um índice de mercado, inclusive
o IBrX-50, como ativo subjacente" abaixo) para refletir a performance do IBrX-50, especialmente com
relação ao hedging dos recebíveis futuros do Fundo e ao investimento das Distribuições declaradas pelas
Companhias IBrX-50 durante os períodos nos quais tais recebíveis ou Distribuições não tenham sido
pagos ao Fundo.

Caso haja um erro de aderência entre o Fundo e o IBrX-50 maior do que o percentual permitido no
Regulamento, o Administrador deverá, obrigatoriamente, convocar uma assembléia geral de Quotistas que
deverá deliberar acerca da extinção do Fundo ou substituição do Administrador.
Pode não existir mercado líquido para negociação dos PIBBs
Embora os PIBBs estejam listados na Bovespa desde julho de 2004, os investidores deverão estar cientes de
que nem o tamanho do mercado de negociação de PIBBs, nem o diferencial entre o preço de negociação e o
VPL dos PIBBs pode ser previsível no futuro. Não há como garantir que um mercado ativo de negociação de
PIBBs será mantido e não se pode prever os reais níveis de preço pelos quais os PIBBs poderão ser negociados
ou os tamanhos dos lotes dessa negociação. Ainda, não há como garantir que os PIBBs terão padrão de
negociação ou de preço similar àqueles das quotas negociadas em bolsa de valores, emitidas por fundos ou
empresas de investimento no Brasil ou em outras jurisdições, ou que tenham como referência outros índices de
mercado, que não o IBrX-50.Além disso, os PIBBs não são resgatáveis em dinheiro, mas somente mediante a
entrega, pelo Fundo, ao Quotista que tiver solicitado o resgate de (i) uma Carteira de Resgate em troca de
cada Lote de Resgate e, conforme o caso, (ii) uma Quantia de Ajuste de Resgate (vide "O Fundo Brasil
Tracker - O Processo de Investimento - Resgate de PIBBs" deste Prospecto para informações adicionais).

23

O produto do resgate de PIBBs será composto principalmente ou exclusivamente por Ações IBrX-50
Os investidores que resgatarem PIBBs receberão apenas as Ações IBrX-50 e, conforme o caso, Direitos de
Crédito que compõem a Carteira de Resgate acrescidos ou descontados, também conforme o caso, de uma
Quantia de Ajuste de Resgate. É possível que os Quotistas que resgatarem PIBBs não consigam liquidar as
Ações IBrX-50 que façam parte da Carteira de Resgate caso não haja liquidez no mercado para negociação
de tais Ações IBrX-50, nem receber qualquer valor pelos Direitos de Crédito que, conforme o caso, façam
parte da Carteira de Resgate.
Ausência de garantia dos ativos ou do desempenho de investimento do Fundo
Nem o Fundo, nem os ativos do Fundo, nem a performance do Fundo são garantidos, pelo Administrador,
pelos Agentes Autorizados, pelos Vendedores, pelos Coordenadores, pelo governo brasileiro, pelo FGC ou
por qualquer outra pessoa.
Nem o Fundo, nem o Administrador, nem os Vendedores, nem os Coordenadores, ou qualquer outra pessoa
ou entidade, podem garantir que a performance do Fundo refletirá a performance do IBrX-50.
O investidor poderá perder seu investimento inicial
Pela própria natureza do Fundo, o valor dos ativos do Fundo pode diminuir e, conseqüentemente, o valor dos
PIBBs também poderá diminuir. Sendo assim, o valor dos PIBBs poderá, a qualquer tempo, ser inferior ao
valor originalmente pago por tal Quotista para adquirir seus PIBBs.
Lotes Mínimos de Emissão e Resgate
Os PIBBs são emitidos ou resgatados em Lotes de Emissão ou Lotes de Resgate (na data deste Prospecto,
200.000 PIBBs cada) ou múltiplos inteiros destes. Salvo no caso de liquidação do Fundo, os Quotistas que não
detiverem PIBBs suficientes para constituir um Lote de Resgate somente poderão liquidar o valor de seus
PIBBs por meio da alienação de seus PIBBs na Bovespa, respeitadas as restrições de venda estabelecidas no
Contrato de Intermediação (conforme definido na Seção "O Fundo Brasil Tracker – Administração do
Fundo") com os Agentes Autorizados, ou através da aquisição de PIBBs adicionais suficientes para formar
um Lote de Resgate.
Os PIBBs poderão ser negociados com ágio ou deságio sobre o VPL por PIBB
O VPL do Fundo por PIBB poderá diferir do preço de negociação do PIBB na Bovespa. Enquanto o VPL
do Fundo refletir o valor de mercado da carteira do Fundo, os preços de negociação dos PIBBs na
Bovespa poderão ser inferiores ou superiores ao VPL por PIBB. Espera-se que o preço de negociação dos
PIBBs flutue baseado principalmente no VPL por PIBB e também baseado na oferta e procura de PIBBs,
que irá variar com base nas condições de mercado e outros fatores, tais como a conjuntura econômica do
Brasil e a confiança do investidor e suas expectativas relacionadas ao mercado de capitais brasileiro, mas
não há nenhuma garantia de que isso ocorra ou continue ocorrendo. Ainda, apesar do fato dos
mecanismos de emissão e resgate de PIBBs destinarem-se também a ajudar a manutenção do preço de
negociação dos PIBBs em níveis semelhantes ao VPL dos PIBBs (o que se espera mantenha investidores
incentivados a solicitar a emissão e o resgate de PIBBs sempre que o preço de negociação dos PIBBs desvie
significativamente do VPL dos PIBBs), não há garantias de que investidores irão de fato ou sempre que
necessário solicitar a emissão e o resgate de PIBBs quando tais desvios ocorrerem ou de que estas emissões
e resgates irão de fato reduzir a diferença entre o preço de negociação do PIBB na Bovespa e o VPL dos
PIBBs.
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Histórico operacional recente, taxas e despesas
O histórico operacional do Fundo é muito recente, tendo em vista que os PIBBs passaram a ser
negociados na Bovespa em julho de 2004. Não há como garantir que o Objetivo de Investimento será
mantido. Ademais, não há garantias quanto à performance do Fundo nem quanto ao eventual aumento
de suas taxas e despesas ou ao coeficiente de taxas e despesas. O nível de taxas e despesas devidas pelo
Fundo deverá flutuar em relação ao VPL do Fundo. Embora os valores de certas taxas e despesas
ordinárias do Fundo possam ser estimados, a dimensão do Fundo e, por conseguinte, o coeficiente de
despesas em relação ao seu VPL, não podem ser previstos. Dependendo do tamanho do Fundo no futuro,
o impacto das taxas e despesas que não variam necessariamente de acordo com o tamanho do Fundo
poderá ser maior e, conseqüentemente, ocasionar um alto coeficiente de despesas em relação ao VPL do
Fundo.
Dependência das Ações IBrX-50 em relação ao seu mercado de negociação
Todas as Ações IBrX-50 encontram-se listadas na Bovespa. A existência de liquidez no mercado de
negociação das Ações IBrX-50 depende da existência de oferta e demanda das mesmas. Não há como
garantir que haverá negociação ativa de qualquer Ação IBrX-50 na Bovespa. Tanto o preço pelo qual as
Ações IBrX-50 poderão ser compradas ou vendidas pelo Fundo (durante quaisquer atividades de
reequilíbrio ou por outra forma) como o VPL do Fundo poderão ser afetados adversamente se os
mercados de negociação das Ações IBrX-50 estiverem limitados ou forem inexistentes. Esse fato pode
afetar adversamente o VPL do Fundo e dos PIBBs e a habilidade do Fundo de alcançar o Objetivo de
Investimento.
Inexistência de poderes discricionários do Administrador para se adaptar às alterações do mercado
O Objetivo de Investimento do Fundo é buscar refletir a performance do IBrX-50, principalmente por meio do
investimento em Ações IBrX-50 emitidas por Companhias IBrX-50, na mesma proporção, sempre que
razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50 integrem a carteira teórica do IBrX-50, observados os
limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme previsto no Regulamento. Por
conseguinte, o Administrador não detém poderes discricionários para retirar quaisquer das Ações IBrX-50 da
carteira do Fundo em razão da situação financeira da respectiva Companhia IBrX-50 ou do desempenho de
tais Ações IBrX-50. Portanto, alterações desfavoráveis na situação financeira ou no desempenho de qualquer
Companhia IBrX-50 poderão prejudicar o VPL do Fundo, assim como o preço de negociação dos PIBBs, e o
Administrador não poderá tomar qualquer providência no sentido de retirar a Ação IBrX-50 de emissão de tal
Companhia IBrX-50 da carteira do Fundo.
A Bovespa pode parar de administrar, calcular, publicar ou manter o IBrX-50, o que poderia levar à liquidação do
Fundo
A Bovespa administra, calcula, publica e mantém o IBrX-50. Contudo, a Bovespa não tem obrigação de fazêlo e não se pode assegurar que a Bovespa continuará a administrar, calcular, publicar e manter o IBrX-50 no
decorrer da existência do Fundo. De acordo com o Regulamento, se a Bovespa parar de administrar, calcular,
publicar ou manter o IBrX-50, os Quotistas serão obrigados a decidir sobre a alteração ou não do Objetivo de
Investimento ou, se for o caso, sobre a liquidação do Fundo. Se os Quotistas não conseguirem chegar a um
acordo acerca de um novo objetivo de investimento para o Fundo ou sobre a eventual liquidação do Fundo, o
Administrador está autorizado a promover imediatamente a liquidação do Fundo, conforme previsto no
Regulamento, o que poderá afetar adversamente o VPL do Fundo e dos PIBBs.
Tanto a CVM quanto a Bovespa poderão suspender a negociação de PIBBs
Tanto a CVM quanto a Bovespa poderão suspender a negociação dos PIBBs sempre que determinarem que
isso seja apropriado para a proteção dos investidores. Nestes casos, os investidores não poderão comprar
ou vender PIBBs na Bovespa durante qualquer período no qual a negociação dos PIBBs esteja suspensa.
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Se a negociação dos PIBBs for suspensa, o preço de negociação dos PIBBs poderá ser afetado e poderá
divergir significativamente do VPL por PIBB. Além disso, em virtude das limitações impostas ao resgate de
PIBBs (vide "O Fundo Brazil Tracker - O Processo de Investimento - Resgate de PIBBs" deste Prospecto),
é possível que o Quotista, no caso de suspensão da negociação dos PIBBs, sofra perdas financeiras
decorrentes de menor liquidez de seu investimento.
A emissão de PIBBs poderá ser suspensa
O Administrador poderá, a seu critério, suspender a emissão de PIBBs durante qualquer período em que a
negociação dos PIBBs na Bovespa estiver suspensa.
Ademais, o Administrador poderá recusar-se a emitir PIBBs durante o Período de Rebalanceamento
(conforme definido na Seção "O Fundo Brasil Tracker – O Processo de Investimento – Emissão de PIBBs"
deste Prospecto), que é o prazo compreendido entre cinco dias úteis antes e cinco dias úteis depois da data
oficial da mudança quadrimestral da composição da carteira teórica do IBrX-50, o que na data deste
Prospecto ocorria no primeiro dia útil de cada mês de janeiro, maio e setembro (vide Seção "O IBrX-50 e as
Companhias IBrX-50" deste Prospecto para obter informações adicionais sobre rebalanceamento da carteira
do Fundo).
Se a emissão dos PIBBs for suspensa, o preço de negociação dos PIBBs poderá ser afetado e divergir
significativamente do VPL por PIBB.
Os Quotistas poderão não receber, ou receber intempestivamente, as Ações IBrX-50 integrantes do IBrX-50
quando do resgate de PIBBs
Se um Quotista solicitar resgate de seus PIBBs durante um Período de Rebalanceamento em que a emissão de
PIBBs tenha sido suspensa pelo Administrador, ficará a critério do Administrador entregar ao Quotista que
solicitou o resgate uma carteira de ações que reflita a composição da carteira do Fundo no momento da
solicitação de resgate, ao invés de entregar uma Carteira de Resgate que reflita a composição e ponderação do
IBrX-50 vigente à época da solicitação do resgate.
Além disso, caso a negociação de uma ou mais ações que devem ser entregues pelo Fundo como parte da
Carteira de Resgate seja suspensa, o Fundo somente estará obrigado a entregar ao Quotista que solicitou o
resgate, dentro do Período de Entrega da Carteira de Resgate (conforme definido na Seção "O Fundo Brasil
Tracker – O Processo de Investimento – Resgate de PIBBs" deste Prospecto) aquelas ações que façam parte
da Carteira de Resgate que não tiveram sua negociação suspensa, e o Fundo poderá entregar as ações que
tiveram sua negociação suspensa num prazo superior ao Período de Entrega da Carteira de Resgate.
Ademais, os Quotistas podem receber com atraso ou mesmo nunca receber o valor dos Direitos de Crédito
recebidos por ocasião do resgate, caso a Companhia IBrX-50 que declarou dividendos ou outras Distribuições
demore ou deixe de efetuar o pagamento de tais dividendos ou outras Distribuições.
Listagem dos PIBBs na Bovespa poderá ser cancelada
A Bovespa exige que vários requisitos sejam atendidos de forma contínua pelos emissores de valores mobiliários,
tais como os PIBBs, listados na Bovespa. Os valores mobiliários que não preencham tais requisitos estão sujeitos
ao cancelamento de sua listagem. Não há como garantir que o Fundo continuará atendendo aos requisitos
necessários para manter a listagem dos PIBBs na Bovespa, nem que a Bovespa não alterará seus requisitos de
listagem.
Se a listagem dos PIBBs na Bovespa for cancelada, o Administrador poderá convocar uma
assembléia geral de Quotistas para decidir acerca da listagem dos PIBBs em outra bolsa de valores
ou em mercado de balcão organizado ou acerca da liquidação do Fundo. Caso os PIBBs venham a
ser listados em outra bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado, a negociação dos
PIBBs será provavelmente menos líquida do que seria na Bovespa e, em conseqüência, a diferença
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entre o preço de negociação dos PIBBs e o VPL dos PIBBs poderá aumentar. Não há garantias de
que o Administrador conseguirá obter a listagem dos PIBBs em outra bolsa de valores ou em
mercado de balcão organizado. Nesse caso, o Fundo poderá vir a ser liquidado.
Investimentos Permitidos: uso de contratos futuros, swaps e opções envolve riscos para o Fundo
O Fundo pode investir não mais que 5% de seu patrimônio em Investimentos Permitidos. Investimentos
Permitidos, conforme previsto no Regulamento, são (i) títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do
Banco Central; (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras; (iii) quotas de fundos de
investimento ("FIs"); (iv) operações compromissadas, realizadas de acordo com a regulamentação do Conselho
Monetário Nacional; e (v) operações com derivativos realizadas em bolsas de valores, em bolsas de mercadorias e
futuros ou em mercados de balcão organizados, observado que o Fundo utilizará tais operações com derivativos
exclusivamente para administração dos riscos inerentes à sua carteira ou aos valores mobiliários que a integrem, e
que o Fundo não investirá em contratos futuros ou opções de contratos futuros que tenham ações, inclusive Ações
IBrX-50, como ativo subjacente, não sendo tal limitação aplicável a operações com derivativos (incluindo
contratos futuros ou opções de contratos futuros) que tenham um índice de mercado como ativo subjacente.
Observado o disposto no Regulamento e na legislação brasileira aplicável, o Administrador pode usar
contratos futuros, swaps, opções e outros derivativos a fim de, dentre outras coisas, fazer hedge das receitas
futuras do Fundo e do investimento das Distribuições enquanto tais Distribuições não forem efetivamente
pagas ao Fundo. Por exemplo, o Administrador pode investir ativos do Fundo em contratos futuros, swaps e
opções, a fim de buscar minimizar o erro de aderência entre a performance do IBrX-50 e a performance do
Fundo. O uso de tais instrumentos envolve certos riscos para o Fundo, incluindo uma imperfeita correlação
entre as variações de preço dos contratos futuros, swaps e opções com variações de preço das carteiras de
valores mobiliários subjacentes ou índices de valores mobiliários subjacentes, conforme o caso.
Além disso, o risco de perda em negociações de contratos de futuros é potencialmente alto, devido aos baixos
depósitos de margem exigidos e ao grau extremamente elevado de alavancagem envolvido na formação de
preço de contratos futuros. Conseqüentemente, uma variação de preço relativamente pequena em um
contrato futuro poderá resultar em perdas (ou ganhos) imediatos e substanciais para o Fundo.
O comprador de opções pode compensar ou exercer as opções ou deixar que as opções se extingam. O
exercício de uma opção resulta em liquidação em dinheiro ou na aquisição ou entrega, pelo comprador, do
ativo subjacente. Se a opção for sobre contratos futuros, o comprador irá adquirir uma posição futura tendo a
ela atreladas responsabilidades de margem. Se a opção se extinguir sem valor, o Fundo sofrerá a perda total
do seu investimento na opção, o que consistirá no prêmio da opção somado aos custos da operação.
O potencial uso pelo Fundo de operações com derivativos realizadas em mercados de balcão, tais como
operações de swap, apresenta riscos adicionais àqueles associados a operações com derivativos realizadas
em bolsas de valores, tais como contratos futuros. Por exemplo, operações de swap, que são em geral
negociadas individualmente com base em contratos padronizados ou não, celebrados entre duas partes
para troca de fluxos de caixa (e, às vezes, de valor de principal), de acordo com as flutuações no valor de
um ativo subjacente (tal como o valor de um índice de valores mobiliários) expõe o Fundo ao risco de uma
contraparte não liquidar a operação, de acordo com os termos acordados, em virtude de problemas de
crédito ou liquidez de tal contraparte. Atrasos na liquidação do contrato também podem resultar em
disputas acerca dos termos e condições do contrato (ainda que de boa fé ou não) porque os mercados de
balcão organizados podem não ter regras e procedimentos estabelecidos para solução de disputas entre
participantes do mercado, procedimentos este que são geralmente encontrados em mercados de bolsas de
valores. Tais disputas podem aumentar o nível do erro de aderência do Fundo em relação ao IBrX-50,
implicando perdas financeiras enquanto outras operações para substitui-las são negociadas.
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O Fundo não poderá utilizar contratos futuros ou opções de contratos futuros que tenham ações, inclusive Ações
IBrX-50, como ativo subjacente, e poderá nunca estar apto a utilizar contratos futuros ou opções de contratos
futuros que tenham um índice de mercado, inclusive o IBrX-50, como ativo subjacente
Na data deste Prospecto, o Fundo não utilizava contratos futuros ou opções sobre contratos futuros que
tenham os índices de mercado IBrX-50 e Ibovespa como ativos subjacentes e não há garantia que venha a
utilizá-los. A critério do Administrador, outros instrumentos, como swaps, poderão ser utilizados para a
consecução do objetivo de investimento (vide a Seção "O Fundo Brasil Tracker – O Processo de
Investimento – Objetivo de Investimento"). Além dos riscos relacionados à operações de swap
mencionados acima, os Investidores devem estar cientes de certos riscos relacionados à operações com
swap que podem ser específicos ao uso de operações de swap pelo Fundo, tais como: (i) os custos
envolvidos devem ser maiores que os custos da utilização de contratos futuros ou opções de contratos
futuros que tenham os índices de mercado IBrX-50 ou o Ibovespa como seus ativos subjacentes; e (ii) o
fato do Administrador poder determinar que o Fundo celebre operações de swap com contraparte que
podem incluir o próprio Administrador, outros fundos de investimento que sejam administrados pelo
Administrador ou companhias controladas pelo acionista controlador do Administrador.
Assim sendo, o erro de aderência do Fundo pode ser maior do que o previsto se o Fundo utilizasse contratos
futuros ou opções de contratos futuros que tivessem os índices de mercado IBrX-50 ou o Ibovespa como
ativos subjacentes. Além disso, ainda que instrumentos alternativos de hedge estejam disponíveis, despesas
com hedge podem ser maiores em decorrência da menor liquidez e disponibilidade de instrumentos
alternativos de hegde.
A emissão e o resgate de PIBBs dependem dos Agentes Autorizados
A emissão e o resgate de PIBBs somente poderão ser efetuados pelo Administrador por meio dos Agentes
Autorizados. O número de Agentes Autorizados em um dado momento pode ser limitado. Agentes
Autorizados não estão obrigados a aceitar instruções de investidores para emitir ou resgatar PIBBs.
Adicionalmente, os Agentes Autorizados não poderão emitir ou resgatar PIBBs sempre que (i) forem
proibidos de fazê-lo pelo Administrador; (ii) as negociações de PIBBs na Bovespa forem restringidas ou
suspensas; (iii) a liquidação ou a compensação de PIBBs esteja restringida ou suspensa pela CBLC; ou (iv) o
IBrX-50 não seja calculado ou publicado pela Bovespa. Em conseqüência, os Quotistas podem não conseguir
subscrever ou resgatar seus PIBBs no momento em que desejarem fazê-lo ou quando for mais favorável fazêlo. Além disso, caso os PIBBs não estejam sendo emitidos ou resgatados, poderá existir diferença significativa
entre o VPL do Fundo e o valor de negociação dos PIBBs.
A responsabilidade dos Quotistas poderá não ser limitada ao VPL de seus PIBBs
O Fundo é um fundo de investimento brasileiro constituído sob a forma de condomínio aberto, estando,
como tal, sujeito às normas gerais da legislação brasileira e à Instrução 359. De acordo com a legislação
brasileira, um fundo constituído sob a forma de condomínio não tem personalidade jurídica própria tendo,
entretanto capacidade (i) processual ativa e passiva; (ii) para celebrar contratos e assumir obrigações em
nome próprio; (iii) para possuir ativos próprios separadamente dos de seus quotistas e administradores;
(iv) para manter registro e contabilidade independentes; (v) para ser auditado por auditores
independentes; (vi) tributária; e (vii) para ter assembléias gerais de quotistas (órgão de representação dos
quotistas do fundo).
No caso de liquidação do Fundo, os Quotistas terão direito de receber sua fração ideal dos ativos do Fundo.
Desta forma, se a qualquer tempo, inclusive quando da liquidação do Fundo, o VPL do Fundo for negativo,
os Quotistas poderão ser obrigados a efetuar aportes adicionais ao Fundo na proporção de seus PIBBs no
patrimônio líquido do Fundo.
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As ações tomadas em empréstimo da carteira do Fundo poderão não ser devolvidas
O Fundo está autorizado a celebrar operações de empréstimo de ações ao mercado em conformidade com o
Regulamento e com as regras emitidas pela CVM. Além disso, os Quotistas têm direito de tomar emprestadas
da carteira do Fundo Ações IBrX-50, com o fim de votar em assembléias gerais das respectivas Companhias
IBrX-50. Não há como garantir que o Fundo conseguirá readquirir tais Ações IBrX-50 objeto de empréstimo.
Nesse caso, a composição da carteira do Fundo será afetada e não guardará proporção com as Ações IBrX-50
integrantes da carteira teórica do IBrX-50, o que poderá afetar adversamente o VPL do Fundo, o VPL dos
PIBBs e os níveis de erro de aderência (vide Seção "O Fundo Brasil Tracker – Políticas de Empréstimo de
Ações" deste Prospecto para obter informações adicionais).
Licença de uso dos nomes e marcas da Bovespa e do IBrX-50 poderá ser rescindida ou não ser prorrogada
Em 22 de abril de 2004, a Bovespa e o Administrador firmaram um Contrato de Licença de Uso de Marca
("Contrato de Licenciamento"), pelo qual a Bovespa concedeu uma licença ao Administrador para o uso das
marcas "Bovespa" e "IBrX-50" de propriedade da Bovespa ("Marcas Bovespa") pelo prazo de cinco anos. O
Contrato de Licenciamento poderá ser rescindido se: (i) o Banco Itaú ou quaisquer empresas controladas direta ou
indiretamente por Itaúsa – Itaú Investimentos S.A. deixarem de ser o Administrador; (ii) o Fundo for extinto; (iii)
o Administrador não utilizar as Marcas Bovespa dentro de 180 dias a contar da assinatura do Contrato de
Licenciamento; ou (iv) no caso de liquidação judicial ou extrajudicial ou falência de qualquer das partes. Se o
Contrato de Licenciamento for rescindido ou se a Bovespa não prorrogar o prazo do Contrato de Licenciamento,
o Fundo poderá ter que alterar sua denominação o que poderá afetar adversamente a negociação ou a liquidez
dos PIBBs, bem como resultar em perdas para os Quotistas, uma vez que este não poderá mais utilizar as Marcas
Bovespa em sua divulgação.
Além disso, não se pode garantir que a Bovespa sempre cumprirá com o disposto no Contrato de
Licenciamento e não impedirá que o Fundo use as Marcas Bovespa. Caso isso ocorra, o Fundo poderá não
conseguir obter tutela judicial que o permita continuar utilizando as Marcas Bovespa, o que poderá ocasionar,
eventualmente, a liquidação do Fundo e possíveis perdas aos Quotistas.
Ademais, a Bovespa poderá no futuro cobrar pelo uso dos nomes e marcas da Bovespa e do IBrX-50, e tal
despesa, que deverá ser arcada pelo Fundo, poderá ser substancial e afetar adversamente e de forma relevante os
resultados do Fundo.
O Administrador poderá exercer sua discricionariedade de Administrador de maneiras que poderão afetar
adversamente o Fundo e o valor dos PIBBs
O Administrador tem amplos poderes discricionários relativamente à administração das operações do Fundo.
O Administrador pode exercer tal discricionariedade de maneiras que podem impactar adversamente o Fundo
e o valor dos PIBBs.
Por exemplo, é o Administrador quem decide, de maneira discricionária, quais Investimentos Permitidos serão
realizados pelo Fundo. Tal discricionariedade pode afetar adversamente e de forma relevante o Fundo, os
ativos do Fundo e o VPL dos PIBBs.
Ainda a título exemplificativo, com relação ao rebalanceamento da composição da carteira do Fundo, o
Administrador pode, a seu critério, permitir que um investidor que solicitar a emissão de PIBBs entregue uma
carteira composta de apenas uma determinada Ação IBrX-50 ou de uma determinada ação que passará a
fazer parte da carteira teórica do IBrX-50 após o rebalanceamento deste. O Administrador também pode, a
seu critério, permitir que um investidor que solicitar o resgate de PIBBs receba uma carteira composta de
apenas uma determinada Ação IBrX-50 ou de uma determinada ação que deixará de fazer parte da carteira
teórica do IBrX-50 após o rebalanceamento deste. O número de PIBBs entregues a um investidor que solicitar
a emissão de PIBBs de acordo com o mecanismo de emissão com carteiras compostas de uma única ação, e o
número de ações a serem entregues a um investidor que solicitar o resgate de PIBBs de acordo com o
mecanismo de resgate com carteiras compostas de uma única ação, será em cada caso, calculado com base no
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valor de mercado das ações no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente
anterior à data em que tal emissão ou resgate, conforme o caso, seja solicitada, conforme ajustado de maneira
a refletir as distribuições declaradas por tais ações. No entanto, o VPL dos PIBBs emitidos ou resgatados,
conforme o caso, somente é calculado após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão
em que tal emissão ou resgate, conforme o caso, seja solicitado. Caso o Administrador aceite uma solicitação
de emissão ou resgate com carteiras compostas de uma única ação antes do encerramento do pregão da
Bovespa no Dia de Pregão em que tal pedido seja feito, e (i) no caso de uma emissão, o valor de mercado de
tal ação cair em relação ao valor de mercado de tal ação no encerramento do pregão regular da Bovespa no
Dia de Pregão imediatamente anterior a data de solicitação de tal emissão, e a diferença seja maior do que o
máximo de 0,2% de quantia de ajuste em dinheiro, ou (ii) no caso de um resgate, o valor de mercado de tal
ação subir em relação ao valor de mercado de tal ação no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia
de Pregão imediatamente anterior à data de solicitação de tal resgate e a diferença seja maior do que o
máximo de 0,2% de quantia de ajuste em dinheiro, então, o valor dos PIBBs existentes irá diminuir devido ao
fato de que tal investidor terá, (a) no caso de uma emissão onde o valor da ação entregue por tal investidor
decline, recebido PIBBs que valem mais do que a ação por ele entregue e, (b) no caso de um resgate onde o
valor da ação recebida por tal investidor aumente, terá recebido ações tendo um valor maior do que os PIBBs
resgatados.
Ademais, o não cumprimento pelo Administrador do disposto no Regulamento e na Instrução 359 ou em
qualquer outra legislação ou regulamentação aplicável poderá afetar adversamente o Fundo e seus Quotistas.
Por exemplo, o Fundo poderá ser imediatamente liquidado ou incorporado a outro fundo se o Administrador
permitir que um Quotista detenha mais de 49% dos PIBBs por mais de três meses, exceto se, nos termos da
Instrução 359, tal Quotista se enquadrar em uma exceção a tal limite.
O papel do Administrador com relação à seleção de investimentos para o Fundo é predominantemente
passivo e os Investimentos Permitidos podem não ser adequados ou suficientemente eficientes para fazer com
que a performance do Fundo reflita a performance do IBrX-50.
Diferentemente de vários fundos de investimento nos quais o papel dos administradores envolve considerável
discricionariedade e uma seleção ativa de investimentos a serem mantidos por tais fundos, o papel do
Administrador com relação à seleção de investimentos para o Fundo é predominantemente passivo, uma vez
que o Objetivo de Investimento é refletir a performance do IBrX-50.
O Regulamento determina que pelo menos 95% do patrimônio do Fundo seja investido em Ações IBrX-50
de forma proporcional, na medida do razoavelmente possível, às ponderações de tais Ações IBrX-50 no
IBrX-50. Por conseguinte, o Administrador, de tempos em tempos, reajustará a composição da carteira do
Fundo, na forma exigida pelo Regulamento, de maneira a refletir as mudanças da composição da carteira
teórica do IBrX-50 (vide item "Ajuste da Carteira do Fundo" abaixo para obter informações adicionais). Até
5% do patrimônio do Fundo poderá ser investido em outros instrumentos, inclusive certos títulos de renda
fixa e instrumentos derivativos, observadas as limitações impostas pelo Regulamento e pela legislação
aplicável (vide item "Restrições de Investimento" abaixo para obter informações adicionais).
Em virtude das limitações relacionadas aos Investimentos Permitidos, é possível que não haja disponibilidade
ao Administrador de instrumentos eficientes ou suficientes para manter a performance do Fundo de forma a
fazer com que a mesma reflita a performance do IBrX-50.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO IBRX-50
Metodologia de reinvestimento do IBrX-50
O IBrX-50 é um índice de ações de retorno total da Bovespa, o que significa que sua metodologia de
reinvestimento pressupõe que quaisquer Distribuições declaradas por uma Companhia IBrX-50 referentes
às suas Ações IBrX-50 serão reinvestidas imediatamente após terem sido declaradas em Ações IBrX-50
adicionais (vide Seção "O IBrX-50 e as Companhias IBrX-50" para obter informações adicionais).
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Não há garantia de que o Administrador conseguirá reinvestir imediatamente tais Distribuições comprando Ações
IBrX-50 adicionais na mesma proporção da composição da carteira teórica do IBrX-50 de acordo com a
metodologia de reinvestimento do IBrX-50. Isso poderá acarretar diferenças entre a performance do Fundo e a do
IBrX-50.
Ademais, algumas Distribuições declaradas pelas Companhias IBrX-50, tais como dividendos, não são
efetivamente pagas quando declaradas (demoras de mais de um ano já foram reportados no passado). Tais
situações podem prejudicar a capacidade do Administrador de reinvestir tais Distribuições de acordo com a
metodologia de reinvestimento do IBrX-50, o que pode fazer com que a performance do Fundo se desvie da
performance do IBrX-50.
O IBrX-50 tem sido historicamente sujeito a significativa volatilidade
Nos últimos oito anos, de acordo com o acompanhamento de sua base histórica, o IBrX-50 passou por
períodos de significativa volatilidade. Durante o período de um ano terminado em 31 de dezembro de 2004, o
IBrX-50 registrou, em Reais, uma mínima de 2.222 pontos em 10 de maio de 2004 e uma máxima de 3.497
pontos em 29 de dezembro de 2004, representando uma variação entre a mínima e a máxima, em Reais, de
57,4%. Durante o período de seis anos terminado em 31 de dezembro de 2004, o IBrX-50 atingiu uma mínima
de 469 pontos em 14 de janeiro de 1999 e uma máxima de 3.497 pontos em 29 de dezembro de 2004,
representando uma variação entre a mínima e a máxima, em Reais, de 645,6%. Em 2005, o IBrX-50 atingiu
uma mínima de 3.234 pontos em 13 de maio e uma máxima de 4.167 pontos em 6 de setembro, representando
uma variação entre a mínima e a máxima, em Reais, de 28,8%.No fechamento das negociações em 8 de
setembro de 2005, o IBrX-50 apresentava 4.161 pontos, em Reais.
Se o IBrX-50 passar por novo período de volatilidade no futuro, o preço dos PIBBs será afetado por tal
volatilidade, podendo repentinamente cair ou subir.
Concentração do IBrX-50 em certas companhias e setores econômicos
O IBrX-50 tem sido historicamente composto por ações de um número relativamente pequeno de companhias
que atuam em um reduzido número de setores da economia. Na data deste Prospecto, o IBrX-50 era
composto por ações emitidas por 46 companhias que operam em 8 diferentes setores da economia, de acordo
com a classificação dada pela Bovespa às Companhias IBrX-50. Os setores são os seguintes:
Telecomunicações, Petróleo e Gás, Utilidade Pública (que inclui os subsetores de Energia, Água e Saneamento
e Gás), Financeiro e Outros, Materiais Básicos (que inclui os subsetores de Mineração, Siderurgia e
Metalurgia, Químicos, Madeira e Papel, Embalagens e Materiais Diversos), Bens Industriais (que inclui os
subsetores de Material de Transporte, Equipamentos Elétricos, Máquinas e Equipamentos, Tecnologia de
Informação, Serviços e Comércio), Consumo Cíclico (que inclui os subsetores de Tecidos, Vestuário e
Calçados, Utilidades Domésticas, Mídia, Hotelaria, Lazer e Comércio) e Consumo Não-Cíclico (que inclui os
subsetores de Alimentos, Bebidas, Fumo, Produtos de Limpeza, Medicamentos e Comércio). De acordo com
a tabela abaixo, o setor de Materiais Básicos, o setor de Petróleo e Gás e o setor Financeiro e Outros, juntos,
representavam aproximadamente 75,3% da ponderação de mercado do IBrX-50 em 01 de setembro de 2005.
Além disso, determinadas companhias tiveram ponderações significativas no IBrX-50. Por exemplo, em 01 de
setembro de 2005, ações preferenciais e ordinárias da Petróleo Brasileiro S.A. representavam, em conjunto,
26,3% do IBrX-50 e ações preferenciais e ordinárias da Companhia Vale do Rio Doce representavam, em
conjunto, 15,5%. Em conseqüência, um investimento em PIBBs será provavelmente afetado por
acontecimentos que afetem tais companhias e seus respectivos setores econômicos.
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Setor

Participação

Materiais Básicos
27,4%
Petróleo e Gás
26,3%
Financeiro e Outros
21,6%
Telecomunicações
8,8%
Consumo Não-Cíclico
6,6%
Utilidade Pública
6,2%
Bens Industriais
2,5%
Consumo Cíclico
0,5%
Fonte: Bovespa. Baseado na carteira teórica do IBrX-50 válida para o terceiro quadrimestre do ano de 2005, ou
seja, de 1º de setembro de 2005 a 31 de dezembro de 2005.
A Composição do IBrX-50 muda ao longo do tempo
A Bovespa reavalia seu mercado de ações à vista no encerramento de cada quadrimestre com o fim de refletir
no IBrX-50 as mudanças ocorridas no desempenho das ações com base nas negociações realizadas em seu
mercado à vista no período de 12 meses imediatamente anterior. Como parte de tais reavaliações, qualquer
mudança no desempenho de mercado de cada ação negociada na Bovespa é identificada e, na medida do
necessário, uma nova carteira teórica do IBrX-50 é determinada por meio da inclusão de novas ações no
IBrX-50, da retirada de Ações IBrX-50, ou da alteração da ponderação das Ações IBrX-50 componentes do
IBrX-50. A composição do IBrX-50 também poderá ser modificada se alguma das Companhias IBrX-50
fechar seu capital ou se uma nova companhia listar suas ações na Bovespa e suas ações forem adicionadas ao
IBrX-50. O Administrador, na medida do razoavelmente possível, tentará refletir na carteira do Fundo as
mudanças ocorridas na composição do IBrX-50. Portanto, um investimento em PIBBs busca refletir o IBrX50 conforme composto de tempos em tempos, e não necessariamente da maneira que este era composto ao
tempo do investimento inicial nos PIBBs. No entanto, é possível que o Fundo não consiga refletir as
mudanças caso não possa comprar novas ações ou vender ações no momento certo ou pelo preço utilizado
pela Bovespa para fins de rebalanceamento do IBrX-50 (vide Seção "O IBrX-50 e as Companhias IBrX-50"
para uma descrição de como o IBrX-50 é calculado e revisado).

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO BRASIL
O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira.
Condições políticas e econômicas no Brasil podem afetar adversamente as atividades das Companhias IBrX50 e o preço de mercado dos PIBBs.
O governo brasileiro intervém freqüentemente na economia brasileira e ocasionalmente opera mudanças
drásticas em sua política e regulamentação econômica. As ações do governo para controlar a inflação e
dar efeito a outras políticas incluem, freqüentemente, controle sobre preços, desvalorizações da moeda,
controles de capital e limites nas importações, entre outras medidas. Os negócios, condições financeiras e
resultados operacionais das Companhias IBrX-50 e o preço de mercado dos PIBBs, podem ser
adversamente afetados por mudanças de políticas envolvendo controles sobre o câmbio, bem como por
outros fatores, tais como:
•
•
•
•
•
•

variações cambiais;
inflação;
taxas de juros;
liquidez do mercado financeiro e de capitais doméstico;
política fiscal; e
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.
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Além disso, qualquer mudança na legislação brasileira, inclusive na legislação e regulamentação dos
mercados financeiro e de capitais brasileiros, poderá afetar a habilidade de um Quotista de realizar o valor
de seu investimento em PIBBs.
Acontecimentos futuros na economia brasileira, bem como as políticas governamentais, podem afetar
adversamente os negócios e os resultados operacionais das Companhias IBrX-50 e, conseqüentemente, o
valor de mercado e o VPL dos PIBBs.
A instabilidade na taxa de câmbio pode afetar de maneira adversa as condições financeiras e resultados
operacionais das Companhias IBrX-50 e o preço de mercado dos PIBBs.
Como resultado de pressões inflacionárias, a moeda brasileira tem se desvalorizado periodicamente
durante as últimas quatro décadas. Durante tal período, o governo brasileiro implementou vários planos
econômicos e utilizou diversas políticas de taxas de câmbio, incluindo desvalorizações repentinas,
pequenas desvalorizações periódicas durante as quais a freqüência de ajustes variou de diária para mensal,
sistemas de flutuação de câmbio, controle de câmbio e mercados de câmbio paralelos. Embora a
desvalorização da moeda brasileira a longo prazo esteja relacionada à taxa de inflação no Brasil, a
desvalorização que ocorre em períodos mais curtos tem resultado em oscilações significativas na taxa de
câmbio entre a moeda brasileira, o dólar dos EUA e outras moedas.
O Real desvalorizou-se em relação ao dólar dos EUA 9,3% em 2000 e 18,7% em 2001. Em 2002, o Real
desvalorizou-se 52,3% frente ao dólar dos EUA, devido, em parte, às incertezas políticas que cercavam a
eleição presidencial e à desaceleração da economia global. Apesar do Real ter se valorizado 18,2% e 8,1%
em relação ao dólar dos EUA em 2003 e 2004, respectivamente, nenhuma garantia pode ser dada no
sentido de que o Real não irá se desvalorizar em relação ao dólar dos EUA. Em 8 de setembro de 2005, a
taxa de câmbio era de R$ 2,3198 por US$1.00.
Muitas companhias no Brasil, incluindo Companhias IBrX-50, têm dívidas e despesas significativas
denominadas ou atreladas ao dólar dos EUA, apesar de não possuírem receitas em dólar dos EUA
correspondentes. Para essas companhias, a desvalorização do Real provavelmente afetaria de forma
adversa suas margens operacionais e de lucro.
A desvalorização do Real em relação ao dólar dos EUA pode também criar pressão inflacionária
adicional no Brasil que, por sua vez, poderia afetar negativamente os PIBBs. A desvalorização também
reduz o valor em dólar dos EUA das distribuições e dividendos relativos às Ações IBrX-50 e o preço de
mercado dos PIBBs se medido em dólar dos EUA.
A inflação e certas medidas governamentais para combatê-la podem contribuir significativamente para a
incerteza econômica no Brasil e prejudicar os negócios das Companhias IBrX-50 e o valor de mercado e o
VPL dos PIBBs.
O Brasil apresentou taxas de inflação extremamente elevadas no passado. Mais recentemente, a
taxa de inflação anual brasileira foi de 20,0% em 1999, 9,8% em 2000, 10,4% em 2001, 26,4% em
2002, 7,7% em 2003, 12,1% em 2004 e 1,5% no semestre encerrado em 30 de junho de 2005
(conforme apurado pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, "IGP-DI"). A inflação, e
outras medidas tomadas para combatê-la (por exemplo, aumento nas taxas de juros e intervenções
no mercado de câmbio), tiveram, no passado, efeitos negativos relevantes sobre a economia
brasileira. Medidas para conter a inflação, combinadas com a especulação sobre possíveis medidas
governamentais futuras, têm contribuído para incertezas na economia brasileira e para aumentar a
volatilidade no mercado de capitais brasileiro. Ações futuras do governo brasileiro, incluindo
aumento das taxas de juros, intervenções no mercado de câmbio e ações para ajustar ou recuperar o
valor do Real, podem desencadear aumentos da inflação. Caso o Brasil apresente altas taxas de
inflação, as despesas operacionais e os custos de financiamento das Companhias IBrX-50 podem
aumentar, suas margens líquidas e operacionais podem diminuir e o valor de mercado e o VPL dos
PIBBs pode ficar reduzido. Pressões inflacionárias podem também afetar a habilidade das
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Companhias IBrX-50 de acessar os mercados financeiros internacionais ou causar a adoção de
políticas governamentais para combater a inflação que podem acarretar prejuízos aos seus negócios
e, dessa forma, afetar de forma adversa o valor de mercado e o VPL dos PIBBs.

Acontecimentos e a percepção de risco em outros países, principalmente em países emergentes, podem afetar
adversamente o valor de mercado de valores mobiliários brasileiros, incluindo os PIBBs.
O valor de mercado dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive países da América
Latina e outros países emergentes. Embora as condições econômicas desses países possam ser
significativamente diferentes das condições econômicas do Brasil, a reação dos investidores aos
acontecimentos ocorridos em tais países pode ter um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários brasileiros. Crises em outros países emergentes podem reduzir a demanda de investidores por
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as Companhias IBrX-50 e o próprio Fundo.
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A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA E OS VENDEDORES

1.

A Distribuição Pública

1.1.

A Distribuição Pública será realizada exclusivamente no mercado brasileiro, em mercado de
balcão não organizado, com esforço de venda perante investidores residentes e domiciliados
no Brasil, de acordo com as regras e limites de investimento descritas abaixo.

1.2.

A Distribuição Pública compreenderá a venda de uma quantidade de quotas escriturais, sem
valor nominal, de emissão do Fundo (“PIBBs”), no montante de R$ 1.725.000.000,00 (hum
bilhão, setecentos e vinte e cinco milhões de reais) (“Valor Inicial da Distribuição”).
Dependendo do interesse do público investidor em adquirir PIBBs no âmbito da
Distribuição Pública, o Valor Inicial da Distribuição poderá ser aumentado mediante a
colocação de um lote suplementar de PIBBs equivalente a até 35% (trinta e cinco por cento)
(“Lote Suplementar”), cuja quantidade final será definida a critério dos Coordenadores
(conforme definido no item 2.1 abaixo) em acordo com os Vendedores. Para maiores
informações sobre a quantidade de PIBBs a ser colocada no âmbito da Distribuição Pública
e critérios de alocação de PIBBs entre o público investidor, vide item 5 abaixo.

1.3.

Os PIBBs objeto da Distribuição Pública, inclusive eventuais PIBBs objeto de Lote
Suplementar, serão integralizados pelos Vendedores até a Data de Liquidação (conforme
definido no item 4.2 abaixo) da Distribuição Pública.

2.

Esclarecimentos Preliminares sobre a Distribuição Pública e Características dos PIBBs

2.1.

Os Vendedores contrataram o Banco Itaú BBA e o Santander (os “Coordenadores”) para
estruturarem e coordenarem a Distribuição Pública, bem como realizarem esforço de venda
dos PIBBs objeto da Distribuição Pública perante investidores residentes e domiciliados no
Brasil. Os Coordenadores convidaram e contrataram outras instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários para participarem do esforço de venda da
Distribuição Pública (tais instituições, em conjunto com os Coordenadores, os “Agentes
Vendedores”).

2.2.

O Fundo, administrado e gerido pelo Banco Itaú S.A. (“Administrador”), é uma comunhão
de recursos constituída sob a forma de condomínio aberto, nos termos da Instrução 359,
destinada à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários, com o objetivo de buscar
refletir a variação e o desempenho do Índice Brasil-50 (“IBrX-50”), índice calculado pela
Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”), podendo captar recursos perante investidores
em geral, observadas as disposições e restrições constantes de seu regulamento
(“Regulamento”). Pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e
escrituração do Fundo, o Administrador cobra uma taxa equivalente a 0,059% (cinquenta e
nove milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. O Fundo
estará sujeito a outros encargos e despesas, conforme descrito no Regulamento.

2.3.

Para buscar alcançar o objetivo de refletir a variação e o desempenho do IBrX-50, o Fundo
mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em
ações integrantes da carteira teórica do IBrX-50 (na mesma proporção, sempre que
razoavelmente possível, em que tais ações integrem a carteira teórica do IBrX-50),
observados os demais limites de diversificação e restrições de investimento estabelecidos no
Regulamento.

2.4.

O IBrX-50 é um indicador de desempenho do mercado de ações brasileiro e mede o retorno
total de uma carteira teórica composta pelas 50 (cinqüenta) ações selecionadas entre as ações
mais negociadas na BOVESPA. A ponderação de cada uma das 50 (cinqüenta) ações na
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carteira teórica do IBrX-50 é feita pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
A carteira teórica do IBrX-50 tem vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de
janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro. Atualmente, o IBrX-50 é
composto por ações de emissão de 46 companhias abertas admitidas à negociação na
BOVESPA, que se dedicam a atividades em 8 diferentes setores da economia. Maiores
informações sobre o IBrX-50, sua composição e periodicidade de atualização encontram-se
descritas na Seção “O IBrX-50 e as Companhias IBrX-50 – O IBrX-50”.
2.5.

Os PIBBs são admitidos à negociação na BOVESPA sob o código PIBB11. Cada PIBB
atribui aos seus titulares os direitos descritos no Regulamento, tais como a participação em
igualdade de condições com os demais titulares de PIBBs no patrimônio do Fundo e o direito
a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais de Quotistas do Fundo.

2.6.

Os termos e condições relacionados à organização, ao funcionamento, à administração e aos
investimentos do Fundo estão detalhados nas Seções “Resumo das Principais Características
do Fundo” e “Informações Sobre o Fundo”, no Regulamento anexo a este Prospecto e no
site www.pibb.com.br.

3.

Estrutura da Distribuição Pública

3.1.

A Distribuição Pública será estruturada de modo a contemplar duas ofertas com
características distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo (“Oferta de Varejo”) e a Oferta
Institucional (”Oferta Institucional”).

3.2.

Oferta de Varejo - A Oferta de Varejo será destinada, exclusivamente a:

(i)

pessoas físicas residentes no Brasil (“Investidores de Varejo - Pessoas Físicas”) e pessoas
jurídicas com sede no Brasil, que não aquelas indicadas no item 3.3 (ii) abaixo (“Investidores
de Varejo - Pessoas Jurídicas”, os quais, em conjunto com os Investidores de Varejo - Pessoas
Físicas são designados os “Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas”), as quais,
sujeitas aos limites estabelecidos no item 3.2.5. abaixo, poderão adquirir PIBBs por meio de
até 3 (três) categorias de investimento distintas, as quais seguem descritas no item 3.2.1.
abaixo;

(ii)

fundos de investimento em PIBBs sem direito à Opção de Venda definida no item 3.2.4.
abaixo), que serão especificamente constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito
da Oferta de Varejo (“Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda”);

(iii)

fundos de investimento em PIBBs com direito à Opção de Venda, que serão especificamente
constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo (“FundosPIBB-Com Opção de Venda”, os quais, em conjunto com os Fundos-PIBB-Sem Opção de
Venda são designados “Investidores de Varejo - Fundos”);

(iv)

clubes de investimento em PIBBs sem direito à Opção de Venda, que serão especificamente
constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo (“ClubesPIBB-Sem Opção de Venda”);

(v)

clubes de investimento em PIBBs com direito à Opção de Venda, que serão especificamente
constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo (“ClubesPIBB-Com Opção de Venda”, os quais, em conjunto com os Clubes-PIBB-Sem Opção de
Venda são designados os “Investidores de Varejo - Clubes”); e
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(vi)

clubes de investimento já existentes e em funcionamento no mercado, que tenham interesse
em adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo, mas sem direito à Opção de Venda,
sujeitos aos limites descritos no item 3.2.5. abaixo (“Clubes Já Existentes“ ou “Investidores
de Varejo - Clubes Já Existentes").

3.2.1.

Categorias e Modalidades de Investimento Disponíveis para os Investidores de Varejo

3.2.1.1.

Categorias de Investimento Disponíveis aos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou
Jurídicas – Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas terão a oportunidade de participar da
Oferta de Varejo por meio de até 3 (três) categorias de investimento distintas e os
Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas terão a oportunidade de participar da Oferta de
Varejo por meio de até 2 (duas) categorias de investimento distintas, as quais seguem
descritas abaixo (“Categorias de Investimento”):

(i)

Categoria de Investimento – Compra Direta, por meio da qual os Investidores de Varejo –
Pessoas Físicas ou Jurídicas adquirirão PIBBs diretamente (“Categoria de Investimento –
Compra Direta”);

(ii)

Categoria de Investimento Indireta - Fundos, por meio da qual os Investidores de Varejo –
Pessoas Físicas ou Jurídicas serão detentores de PIBBs de forma indireta, por meio da
aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e/ou de FundosPIBB-Sem Opção de Venda (“Categoria de Investimento - Fundos”). A Categoria de
Investimento - Fundos será dividida em duas modalidades distintas, sendo a modalidade com
Opção de Venda (para aqueles Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas que
optarem por adquirir quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda) e a
modalidade sem Opção de Venda (para aqueles Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou
Jurídicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Fundos-PIBB-Sem Opção de
Venda);

(iii)

Categoria de Investimento Indireta – Clubes de Investimento, por meio da qual os
Investidores de Varejo – Pessoas Físicas serão detentores de PIBBs de forma indireta, por
meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou de
Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda (“Categoria de Investimento – Clubes de Investimento”).
A Categoria de Investimento - Clubes de Investimento será dividida em duas modalidades
distintas, sendo a modalidade com Opção de Venda (para aqueles Investidores de Varejo –
Pessoas Físicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de
Venda) e a modalidade sem Opção de Venda (para aqueles Investidores de Varejo – Pessoas
Físicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda);

3.2.1.1.1.

Sem prejuízo de outros limites e restrições estabelecidos nesta Seção “A Distribuição
Pública”, inclusive, mas não se limitando ao disposto no item 3.2.5. abaixo, os Investidores
de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas estarão sujeitos às seguintes restrições ao
participarem das Categorias de Investimento:

(i)

os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas poderão optar por participar da Oferta de Varejo
em quaisquer das 3 (três) Categorias de Investimento e os Investidores de Varejo – Pessoas
Jurídicas poderão optar por participar da Oferta de Varejo na Categoria de Investimento –
Compra Direta e na Categoria de Investimento - Fundos, mas o investimento em cada
Categoria de Investimento somente poderá ser formalizado em um único Agente Vendedor.
Ou seja, Investidores de Varejo que optarem por participar da Oferta de Varejo na Categoria
de Investimento – Compra Direta por meio de um Agente Vendedor não poderão solicitar a
aquisição de PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta por meio de outro
Agente Vendedor. No entanto, Investidores de Varejo que optarem por participar da Oferta
de Varejo na Categoria de Investimento – Compra Direta por meio de um Agente Vendedor
poderão participar da Oferta de Varejo por meio de outros Agentes Vendedores nas demais
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Categorias de Investimento a eles disponíveis, de acordo com o disposto no item 3.2.1.
acima. Ainda, os Investidores de Varejo poderão participar de uma ou mais Categorias de
Investimento por meio de um único Agente Vendedor, caso tal Agente Vendedor esteja
aceitando reservas de PIBBs por meio de tais Categorias de Investimento;
(ii)

na hipótese de ser constatado que Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas
tentaram participar da Distribuição Pública em desacordo com as regras descritas no item
acima e os limites dispostos no item 3.2.5. abaixo, os investimentos que tenham sido feitos
por último pelos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas em desacordo com os
referidos limites, independentemente das Categorias de Investimento utilizadas, serão
cancelados e os recursos eventualmente entregues por tais Investidores de Varejo – Pessoas
Físicas ou Jurídicas lhes serão devolvidos, sem qualquer remuneração, deduzidos os tributos
e encargos devidos;

3.2.1.2.

Categorias de Investimento Disponíveis aos Investidores de Varejo - Fundos, aos Investidores de
Varejo - Clubes de Investimento e aos Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes – Os
Investidores de Varejo - Fundos, Investidores de Varejo - Clubes de Investimento e
Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes somente terão a oportunidade de participar da
Oferta de Varejo por meio da Categoria de Investimento – Compra Direta, por meio de um
único Agente Vendedor.

3.2.1.2.1.

Cada Investidor de Varejo - Clube Já Existente que vier a participar da Oferta de Varejo será
tratado como um investidor individual, independentemente do número de seus quotistas.
Entretanto, além da participação na Oferta de Varejo por meio de Clubes Já Existentes, os
quotistas dos Clubes Já Existentes poderão participar da Oferta de Varejo na qualidade de
Investidores de Varejo - Pessoas Físicas, em quaisquer das 3 (três) Categorias de
Investimento a eles disponíveis na forma descrita no item 3.2.1 acima.

3.2.2.

Regras aplicáveis aos Investidores de Varejo - Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou
Jurídicas, os Investidores de Varejo - Fundos, os Investidores de Varejo - Clubes de
Investimento e os Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes (em conjunto designados os
“Investidores de Varejo”) interessados em adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo,
respeitadas as condições e os limites estabelecidos no item 3.2.1. acima e no item 3.2.5.
abaixo, estarão sujeitos às seguintes condições comuns:

(i)

terão prioridade na alocação de PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública até o
montante de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na forma estabelecida no item
5.3. abaixo;

(ii)

a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo na Categoria de Investimento – Compra
Direta será realizada mediante o preenchimento e assinatura de formulário de pedido de
reserva específico, o qual será disponibilizado pelos Agentes Vendedores (“Pedido de
Reserva”, ou, em conjunto, “Pedidos de Reserva”), sendo que cada Agente Vendedor poderá
exigir ou não, dos Investidores de Varejo adquirentes de PIBBs na Categoria de Investimento
– Compra Direta, o depósito imediato de recursos para formalizar a correspondente reserva
de PIBBs. Na hipótese de não conclusão da Distribuição Pública, os Pedidos de Reserva
serão automaticamente cancelados e os valores eventualmente depositados pelos Investidores
de Varejo serão devolvidos por meio dos mesmos Agentes Vendedores que tiverem recebido
os Pedidos de Reserva, sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos
devidos, em até 3 (três) dias úteis contados da data do cancelamento dos Pedidos de Reserva;

(iii)

aqueles Investidores de Varejo que decidam participar da Oferta de Varejo por meio da
Categoria de Investimento – Compra Direta mas que não efetuem depósito antecipado para
reserva de PIBBs, serão informados sobre a quantidade de PIBBs por eles adquiridos até às
16:00 (dezesseis) horas do dia útil imediatamente posterior à data de publicação do anúncio
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de início da Distribuição Pública, por meio do Agente Vendedor que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência. Na Data
de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tiver participado da Oferta de Varejo por meio
da Categoria de Investimento – Compra Direta sem a realização de depósito antecipado de
recursos deverá efetuar o pagamento do valor financeiro que lhe foi comunicado, junto ao
respectivo Agente Vendedor onde tiver efetuado seu Pedido de Reserva, em recursos
imediatamente disponíveis, até às 10:30 h (dez horas e trinta minutos);
(iv)

a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de
Investimento - Fundos e/ou na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento será
realizada mediante a subscrição de quotas de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, e/ou
Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou ClubesPIBB-Sem Opção de Venda, juntamente com o preenchimento e assinatura de termo de
adesão aos respectivos regulamentos dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, e/ou FundosPIBB-Sem Opção de Venda, e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Clubes-PIBBSem Opção de Venda, conforme o caso. Na hipótese de não conclusão da Distribuição
Pública, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda,
Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda serão
automaticamente liquidados e os valores utilizados pelos Investidores de Varejo – Pessoas
Físicas para subscrição de suas quotas, conforme acima referido, serão devolvidos por meio
dos Agentes Vendedores perante os quais tiverem sido realizados os seus investimentos, sem
juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos, dentro do prazo
previsto nos regulamentos dos referidos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e FundosPIBB-Sem Opção de Venda e, nos casos dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou
Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda, dos respectivos estatutos sociais;

(v)

a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas na Categoria de
Investimento - Fundos será realizada mediante a subscrição de quotas de Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, juntamente com o preenchimento
e assinatura de termo de adesão aos respectivos regulamentos dos Fundos-PIBB-Com Opção
de Venda e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, conforme o caso. Na hipótese de não
conclusão da Distribuição Pública, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os FundosPIBB-Sem Opção de Venda serão automaticamente liquidados e os valores utilizados pelos
Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas para subscrição de suas quotas, conforme acima
referido, serão devolvidos por meio dos Agentes Vendedores perante os quais tiverem sido
realizados os seus investimentos, sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e
encargos devidos, dentro do prazo previsto nos regulamentos dos referidos Fundos-PIBBCom Opção de Venda e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda;

(vi)

o Comunicado ao Mercado traz uma relação das instituições financeiras que estavam
providenciando ou tinham providenciado, na data deste Prospecto, a constituição de
Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Clubes-PIBBSem Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda; e

(vii)

outras instituições financeiras, sociedades distribuidoras de valores mobiliários e sociedades
corretoras de valores mobiliários poderão constituir Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda,
Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou Clubes-PIBBCom Opção de Venda após a divulgação do comunicado ao mercado, publicado na forma da
Instrução CVM n° 359/02, que segue anexo a este Prospecto (“Comunicado ao Mercado”).

3.2.3.

Princípios Aplicáveis Exclusivamente aos Investidores de Varejo - Fundos e aos Investidores de
Varejo - Clubes de Investimento

3.2.3.1.

Os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda observarão
o seguinte no âmbito da Distribuição Pública:

(i)

os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda poderão emitir novas quotas após a conclusão da
Distribuição Pública;
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(ii)

os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda somente poderão emitir novas quotas após o
término do Período de Bloqueio, conforme definido no item 3.2.4.2. abaixo;

(iii)

as quotas dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de
Venda somente poderão ser resgatadas após um período inicial de carência, contados da data
da emissão de cada quota, conforme estabelecido nos respectivos regulamentos;

(iv)

na hipótese de não ser concluída a Distribuição Pública e, portanto, não ser realizada a
aquisição de PIBBs pelos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e pelos Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda no âmbito da Oferta de Varejo, os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os
Fundos-PIBB-Com Opção de Venda terão suas quotas resgatadas compulsoriamente e serão
automaticamente liquidados pelos respectivos administradores, conforme referido no item
3.2.2. acima;

(v)

os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda terão como
objetivo de investimento aplicar seus recursos na aquisição de PIBBs ofertados no âmbito da
Oferta de Varejo, e os respectivos administradores deverão buscar adquirir, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e
dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda em PIBBs e até 5% (cinco por cento) do patrimônio
líquido dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda
em títulos públicos federais de renda fixa. Após a Distribuição Pública, os administradores
dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda deverão
manter estes mesmos limites de composição da carteira de investimentos dos Fundos-PIBBSem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, de acordo com o disposto
nos respectivos regulamentos;

(vi)

na hipótese dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda não conseguirem adquirir PIBBs no
âmbito da Oferta de Varejo em quantidade suficiente para que, no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) do respectivo patrimônio líquido seja alocado em PIBBs ofertados no
âmbito da Distribuição Pública, os respectivos administradores deverão utilizar o saldo
remanescente do patrimônio líquido para adquirir, em mercado, PIBBs de emissão do Fundo
e/ou para adquirir títulos públicos federais de renda fixa, estes últimos até o limite máximo
de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda.
Caso os administradores dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda não consigam adquirir
PIBBs (ou na Distribuição Pública ou no mercado), de forma que no mínimo 95% (noventa e
cinco por cento) dos respectivos patrimônios líquidos sejam compostos por PIBBs, tais
administradores procederão ao resgate compulsório das quotas de tais Fundos-PIBB-Sem
Opção de Venda no montante correspondente ao patrimônio dos Fundos-PIBB-Sem Opção
de Venda que não tenha sido alocado em PIBBs e em títulos públicos federais de renda fixa
até o limite máximo estabelecido. Nesse caso, os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou
Jurídicas receberão o resgate compulsório de suas quotas no prazo descrito nos regulamentos
dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e na proporção dos recursos por eles aplicados nos
Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, deduzidos os tributos e encargos devidos. Após a
Distribuição Pública, o patrimônio dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda será composto,
necessariamente, de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de PIBBs e, no máximo,
5% (cinco por cento) em títulos públicos federais de renda fixa;

(vii)

na hipótese dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda não conseguirem adquirir PIBBs
exclusivamente no âmbito da Oferta de Varejo em quantidade suficiente para que, no
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do respectivo patrimônio líquido seja alocado em
PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública, os respectivos administradores
procederão ao resgate compulsório das quotas de tais Fundos-PIBB-Com Opção de Venda
no montante correspondente ao patrimônio dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda que
não tenha sido alocado em PIBBs no âmbito da Distribuição Pública e em títulos públicos
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federais de renda fixa até o limite máximo estabelecido. Os Investidores de Varejo - Pessoas
Físicas ou Jurídicas receberão o resgate compulsório de suas quotas no prazo descrito nos
regulamentos dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e na proporção dos recursos por eles
aplicados nos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, deduzidos os tributos e encargos
devidos. Após a Distribuição Pública, o patrimônio dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda
será composto, necessariamente, de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de PIBBs
ofertados no âmbito da Distribuição Pública e, no máximo, 5% (cinco por cento) em títulos
públicos federais de renda fixa;
(viii)

os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda estão
sujeitos a taxas e encargos descritos nos regulamentos dos Fundos-PIBB-Sem Opção de
Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda; e

(ix)

os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, em face da
estrutura da Oferta de Varejo e das taxas e encargos descritos em seus respectivos
regulamentos, poderão não acompanhar a rentabilidade dos PIBBs e do IBrX-50.

3.2.3.2.

Os Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e Clubes-PIBB-Com Opção de Venda observarão os
mesmos critérios definidos para os Investidores de Varejo - Fundos, conforme lhes for
aplicável (ou seja, as regras do Fundo-PIBB-Com Opção de Venda aplicar-se-ão ao ClubePIBB-Com Opção de Venda e as regras do Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda aplicar-se-ão
ao Clube-PIBB-Sem Opção de Venda).

3.2.4.

Opção de Venda. A Opção de Venda será disponibilizada aos seguintes Investidores de
Varejo, de acordo com a Categoria de Investimento que venha a ser utilizada por tais
Investidores de Varejo (nas condições abaixo definidas, os “Titulares da Opção de Venda”):

(i)

Investidores de Varejo – Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento
– Compra Direta, até o limite descrito no item 3.2.4.2. abaixo;

(ii)

Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento
- Fundos, por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com Opção de
Venda;

(iii)

Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento
– Clubes de Investimento, por meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com
Opção de Venda;

(iv)

Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas que adquirirem PIBBs na Categoria de
Investimento – Compra Direta, até o limite descrito no item 3.2.4.2. abaixo;

(v)

Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas que adquirirem PIBBs na Categoria de
Investimento - Fundos, por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda;

(vi)

Fundos-PIBB-Com Opção de Venda; e

(vii)

Clubes-PIBB-Com Opção de Venda.

3.2.4.1.

Os Coordenadores e a BNDESPAR alertam que:

(i)

os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas não terão direito à Opção de Venda se
optarem por adquirir PIBBs na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de
quotas de emissão de Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda;
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(ii)

os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas não terão direito à Opção de Venda se optarem por
adquirir PIBBs na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de
quotas de emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda; e

(iii)

os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, os Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e os Clubes Já
Existentes não terão direito à Opção de Venda.

3.2.4.2.

Os Titulares da Opção de Venda terão a opção de vender à BNDESPAR os PIBBs que forem
por eles adquiridos no âmbito da Oferta de Varejo, na quantidade e pelo preço indicados
neste item 3.2.4.2. (“Opção de Venda”), mediante a observância dos seguintes critérios e
procedimentos:

(i)

os Titulares da Opção de Venda poderão vender os seus PIBBs na quantidade indicada nos
itens (iv) e (v) abaixo, pelo Preço de Distribuição (conforme definido no item 4.1 abaixo) dos
PIBBs adquiridos no âmbito da Oferta de Varejo, deduzidos de todos os encargos devidos,
sem acréscimo de correção monetária e/ou juros;

(ii)

os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas que adquirirem PIBBs por meio da
Categoria de Investimento – Compra Direta poderão exercer a Opção de Venda a seu
exclusivo critério, na forma estabelecida nos itens a seguir;

(iii)

no caso específico dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e dos Clubes-PIBB Com Opção
de Venda, caberá aos respectivos administradores tomar a decisão de exercer a Opção de
Venda, sempre no melhor interesse dos respectivos quotistas, conforme o disposto nos
respectivos regulamentos;

(iv)

a Opção de Venda está limitada à compra, pela BNDESPAR, de uma quantidade de PIBBs
representada por número inteiro que corresponda a, no máximo, R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais) dividido pelo Preço de Distribuição por Investidor de Varejo - Pessoa Física ou
Jurídica (“PIBBs Objeto da Opção de Venda”);

(v)

os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os Clubes-PIBB-Com Opção de Venda que
optarem por exercer a Opção de Venda de acordo com o disposto nos itens a seguir poderão
vender PIBBs em quantidade correspondente a, no máximo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) dividido pelo Preço de Distribuição por Investidor de Varejo - Pessoa Física ou
Jurídica quotista do respectivo Fundo-PIBB-Com Opção de Venda ou por Investidor de
Varejo - Pessoa Física quotista do respectivo Clube-PIBB-Com Opção de Venda;

(vi)

os Titulares da Opção de Venda poderão exercer a Opção de Venda no período
compreendido entre o 366° (trecentésimo sexagésimo sexto) dia seguinte à Data de
Liquidação, inclusive, e 29 de dezembro de 2006, inclusive (“Período de Exercício da Opção
de Venda”);

(vii)

para que os Titulares da Opção de Venda tenham o direito de exercer a Opção de Venda os
PIBBs Objeto da Opção de Venda não poderão ser objeto de venda ou qualquer outra forma
de alienação e/ou oneração e/ou, ainda, ter sua custódia transferida da CBLC pelo período
compreendido entre a Data de Liquidação, inclusive, e o 365° (trecentésimo sexagésimo
quinto) dia seguinte à Data de Liquidação, inclusive (“Período de Bloqueio”). Na hipótese
dos Titulares da Opção de Venda terem vendido, alienado e/ou de qualquer forma onerado
os PIBBs Objeto da Opção de Venda, e/ou, ainda, terem transferido a sua custódia da CBLC
antes do término do Período de Bloqueio, tais PIBBs não mais poderão ser objeto da Opção
de Venda, mas os demais PIBBs não vendidos, onerados e/ou alienados e/ou, ainda, sob
custódia da CBLC de sua titularidade permanecerão objeto da Opção de Venda e poderão
ser vendidos à BNDESPAR durante o Período de Exercício da Opção de Venda;
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(viii)

o anúncio de encerramento da Distribuição Pública indicará a Data de Liquidação e a data
de início do Período de Exercício da Opção de Venda;

(ix)

os Titulares da Opção de Venda poderão manifestar a sua intenção de exercer a Opção de
Venda a qualquer tempo durante o Período de Exercício da Opção de Venda perante o
Agente Vendedor dos PIBBs com o qual os Titulares da Opção de Venda tenha adquirido
PIBBs e mediante preenchimento de formulário específico;

(x)

a Opção de Venda poderá ser exercida de forma parcial e/ou total, sendo cada data de
solicitação de exercício da Opção de Venda, mesmo que parcial, designada como uma “Data
de Exercício”;

(xi)

os Agentes Vendedores informarão a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia –
CBLC (“CBLC”), até o primeiro dia útil seguinte a cada Data de Exercício, sobre os
Titulares da Opção de Venda que tenham decidido exercer a Opção de Venda naquela data;

(xii)

o pagamento da aquisição dos PIBBs Objeto da Opção de Venda, pela BNDESPAR, em
decorrência de exercício da Opção de Venda em qualquer Data de Exercício, será realizado
por meio da CBLC, no prazo de 3 (três) dias úteis contados de cada Data de Exercício,
mediante depósito em conta de liquidação mantida perante a CBLC pelos Agentes
Vendedores, os quais, por sua vez, imediatamente após seu recebimento, depositarão tais
recursos em conta corrente bancária e/ou conta de investimento que venha a ser informada
individualmente pelos Titulares da Opção de Venda nos respectivos Pedidos de Reserva, ou
em outra conta corrente bancária e/ou conta de investimento que venha a ser informada
posteriormente pelos Titulares da Opção de Venda aos Agentes Vendedores, até a eventual
Data de Exercício da Opção de Venda; e

(xiii)

a Opção de Venda será concedida única e exclusivamente aos Titulares da Opção de Venda,
não podendo tal direito ser de qualquer forma cedido e/ou transferido a quaisquer terceiros,
e/ou, por meio de qualquer mecanismo, beneficiar quaisquer terceiros. O exercício da Opção
de Venda terá caráter irrevogável e irretratável para os Titulares da Opção de Venda.

3.2.5.

Limites de Investimento na Oferta de Varejo

3.2.5.1.

Investidores de Varejo – Pessoas Físicas. Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que
participarem da Oferta de Varejo estarão sujeitos aos seguintes limites de investimento por
Categoria de Investimento:

(i)

na Categoria de Investimento – Compra Direta: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual de aplicação de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de
Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais
Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento - Fundos e na
Categoria de Investimento - Clubes de Investimento (ou seja, o valor máximo de aplicação
será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e não serão
descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo
– Pessoas Físicas em Clubes Já Existentes;

(ii)

na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de
Fundo-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$
300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo individual de aplicação dos
Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados
outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas
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Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de Investimento Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de emissão de Clube-PIBB-Com
Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos
referidos investimentos já realizados) e não serão descontados eventuais investimentos
anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de
Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem
Opção de Venda, na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da
aquisição de quotas de emissão de Clube-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou em Clubes Já
Existentes;
(iii)

na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de
Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$
300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo individual de aplicação dos
Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados
outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas
Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta, na Categoria de Investimento Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda e
na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento (ou seja, o valor máximo de aplicação
será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e não serão
descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo
– Pessoas Físicas em Clubes Já Existentes;

(iv)

na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de
emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo individual
de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento
serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de
Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de
Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com
Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos
referidos investimentos já realizados) e não serão descontados eventuais investimentos
anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de
Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem
Opção de Venda e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da
aquisição de quotas de emissão de Clube-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou em Clubes Já
Existentes;

(v)

na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de
emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de
Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais
Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta, na
Categoria de Investimento - Fundos e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento
por meio da aquisição de quotas de emissão de Clube-PIBB-Com Opção de Venda (ou seja, o
valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já
realizados) e não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por
tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas em Clubes Já Existentes;
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(vi)

os quadros abaixo sumarizam os limites de investimento acima referidos (individuais, para
cada Categoria de Investimento e conjunto, para as 3 (três) Categorias de Investimento)
disponíveis aos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas:

Categorias de Investimento

Limites de Investimento
por Categoria de Investimento
Mínimo
Máximo*
Até R$ 1.000,00 R$ 500.000,00
Até R$ 300,00
R$ 50.000,00

Categoria de Investimento – Compra Direta
Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Com Opção
de Venda
Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Sem Opção
Até R$ 300,00 R$ 500.000,00
de Venda
Categoria de Investimento - Clubes de Investimento – ClubeAté R$ 300,00
R$ 50.000,00
PIBB-Com Opção de Venda
Categoria de Investimento - Clubes de Investimento – ClubeAté R$ 300,00 R$ 500.000,00
PIBB-Sem Opção de Venda
*Serão descontados dos limites máximos de investimento em cada Categoria de Investimento (ou seja, os
limites máximos serão reduzidos) valores já investidos pelos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou
Pessoas Jurídicas em outras Categorias de Investimento, conforme indicado no item 3.2.5.1. acima e o
quadro abaixo, exceção feita aos investidores em Clubes Já Existentes.
Limite Máximo de Investimento

Valor

Limite máximo de investimento para Investidores de Varejo –
Pessoas Físicas (Categoria de Investimento Compra Direta +
Categoria de Investimento Fundos + Categoria de Investimento
Clubes de Investimento)

R$ 500.000,00

Limite Máximo Garantido pela BNDESPAR durante o Período de
Exercício da Opção de Venda

Valor

Limite máximo de investimento para Investidor de Varejo –
Pessoas Físicas garantido pela BNDESPAR (Categoria de
Investimento Compra Direta + Categoria de Investimento
Fundos, na modalidade com Opção de Venda + Categoria de
Investimento Clubes de Investimento, na modalidade com Opção
de Venda)

R$ 50.000,00

3.2.5.2.

Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas. Os Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas que
participarem da Oferta de Varejo estarão sujeitos aos seguintes limites de investimento por
Categoria de Investimento:

(i)

na Categoria de Investimento – Compra Direta: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual de aplicação de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas nessa Categoria de
Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais
Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento - Fundos (ou seja, o
valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já
realizados);

(ii)

na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de
Fundo-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$
300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 50.000,00 (cinquenta
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mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo individual de aplicação dos
Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas nessa Categoria de Investimento serão
descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento – Compra Direta (ou seja, o valor máximo de
aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e não serão
descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo
– Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas
de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda;
(iii)

na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de
Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$
300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), sendo que para fins de aferição do valor máximo individual de aplicação dos
Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas nessa Categoria de Investimento serão
descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de
Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com
Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos
referidos investimentos já realizados);

(iv)

os quadros abaixo sumarizam os limites de investimento (individuais, para cada Categoria de
Investimento e conjunto, para as 2 (duas) Categorias de Investimento) disponíveis aos
Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas:

Categorias de Investimento

Limites de Investimento
por Categoria de Investimento
Mínimo
Máximo*
Até R$ 1.000,00
R$ 500.000,00
Até R$ 300,00
R$ 50.000,00

Categoria de Investimento – Compra Direta
Categoria de Investimento - Fundo – Fundo-PIBB-Com Opção
de Venda
Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Sem Opção
Até R$ 300,00
R$ 500.000,00
de Venda
*Serão descontados dos limites máximos de investimento em cada Categoria de Investimento (ou seja, os
limites máximos serão reduzidos) valores já investidos pelos Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas em
outras Categorias de Investimento, conforme indicado no item 3.2.5.2. acima e o quadro abaixo
Limite Máximo de Investimento

Valor

Limite máximo de investimento para Investidores de Varejo –
Pessoas Jurídicas (Categoria de Investimento Compra Direta +
Categoria de Investimento Fundos, na modalidade com Opção
com Venda)

R$ 500.000,00

Limite Máximo Garantido pela BNDESPAR durante o Período de
Exercício da Opção de Venda

Valor

Limite máximo de investimento para Investidor de Varejo –
Pessoas Jurídicas garantido pela BNDESPAR (Categoria de
Investimento Compra Direta + Categoria de Investimento
Fundos, na modalidade com Opção de Venda)

R$ 50.000,00
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3.2.5.3.

Os Investidores de Varejo - Fundos e os Investidores de Varejo - Clubes não têm valores
mínimos e/ou máximos de investimento na Oferta de Varejo, estando sujeitos, no entanto, ao
Procedimento de Rateio definido no item 5 abaixo.

3.2.5.4.

Os Investidores de Varejo – Clubes Já Existentes somente poderão participar da Oferta de
Varejo por meio da Categoria de Investimento - Compra Direta, com valor mínimo
individual de aplicação não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual
de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.3.

Oferta Institucional - A Oferta Institucional será destinada à demanda de:

(i)

investidores cuja demanda para aquisição de PIBBs esteja acima dos limites estabelecidos no
item 3.2.5. para a Oferta de Varejo, incluindo os Clubes Já Existentes; e

(ii)

pessoas jurídicas e outras entidades que venham a participar da Distribuição Pública, tais
como fundos de investimento (exceto os Investidores de Varejo - Fundos), instituições
financeiras e assemelhadas, entidades administradoras de carteira de títulos e valores
mobiliários credenciadas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e/ou pela CVM, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar,
entidades de capitalização (as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no item (i) acima em
conjunto com as pessoas mencionadas neste item (ii), denominadas em conjunto como os
“Investidores Institucionais”).

3.3.1.

Os Agentes Vendedores não realizarão qualquer esforço de venda referente à Distribuição
Pública perante Investidores não residentes, mas tais investidores poderão adquirir PIBBs no
âmbito da Oferta Institucional por meio da remessa de recursos ao país nos termos da
Resolução do Conselho Monetário Nacional 2689 e de acordo com a legislação a eles
aplicável.

3.3.2.

No âmbito da Oferta Institucional, os PIBBs serão adquiridos pelo Preço de Distribuição,
mediante pagamento à vista, com pagamento integral no ato da aquisição.

3.3.3.

Na Oferta Institucional não serão admitidas reservas antecipadas e inexistirão valores
máximos para os investidores indicados no item (i) do item 3.3. acima e valores mínimos ou
máximos de investimento para os investidores indicados no item (ii) do item 3.3. acima. Os
Investidores Institucionais não terão direito à Opção de Venda.

4.

Preço e Liquidação Financeira

4.1.

O preço dos PIBBs no âmbito da Distribuição Pública (“Preço de Distribuição”) será
determinado após a realização de procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelos
Coordenadores, procedimento este que consistirá na determinação do preço de venda dos
PIBBs no âmbito da Distribuição Pública tomando-se por base a indicação de interesse dos
Investidores Institucionais participantes da Oferta Institucional na aquisição dos PIBBs e o
valor patrimonial dos PIBBs já emitidos e listados para negociação na BOVESPA.

4.2.

A liquidação financeira da Distribuição Pública será realizada de acordo com os
procedimentos de liquidação adotados pela CBLC e está prevista para ser realizada no 3°
(terceiro) dia útil seguinte à data de publicação do anúncio de início da Distribuição Pública
(“Data de Liquidação”), podendo, no entanto, ser postergada por decisão dos Vendedores e
dos Coordenadores.

4.3.

Transferência de Titularidade dos PIBBs - Os PIBBs serão transferidos para a titularidade dos
Investidores de Varejo e dos Investidores Institucionais na Data de Liquidação, sujeita à
efetiva confirmação do recebimento do respectivo Preço de Distribuição pelos Vendedores.
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5.

Plano de Distribuição

5.1.

Os Agentes Vendedores receberão, a partir da data de publicação do Comunicado ao
Mercado, até 14 de outubro de 2005 (“Período de Efetivação de Reservas”), (i) Pedidos de
Reserva dos Investidores de Varejo interessados na aquisição de PIBBs na Categoria de
Investimento – Compra Direta e (ii) pedidos de subscrição de quotas de emissão de FundosPIBB-Sem Opção de Venda, Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Clubes-PIBB-Sem Opção
de Venda e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda pelos Investidores de Varejo – Pessoas
Físicas ou Jurídicas interessados na aquisição de PIBBs na Categoria de Investimento Fundos e/ou na Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, conforme o caso. Os
Coordenadores também receberão, a partir da data de publicação do Comunicado ao
Mercado até a data de definição do Preço de Distribuição (“Período de Procedimento de
Bookbuilding”), indicações de interesse e/ou pedidos de aquisição de PIBBs dos Investidores
Institucionais interessados na aquisição de PIBBs no âmbito da Oferta Institucional.

5.2.

Após a concessão do registro da Distribuição Pública pela CVM e a publicação do anúncio
de início da Distribuição Pública, os Agentes Vendedores iniciarão a colocação dos PIBBs,
em mercado de balcão não organizado, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis,
conforme descrito abaixo.

5.3.

A quantidade final de PIBBs a ser alocada para os Investidores de Varejo e para os
Investidores Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo e no âmbito da Oferta
Institucional, respectivamente, será determinada de acordo com os seguintes critérios e
procedimentos:

(i)

os Investidores de Varejo terão prioridade na alocação de PIBBs em montante equivalente a
até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) (“Alocação Prioritária do Varejo”);

(ii)

caso o valor total de Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja inferior ou igual à
Alocação Prioritária do Varejo, serão atendidos todos os Pedidos de Reserva dos
Investidores de Varejo em 100% (cem por cento) de suas reservas;

(iii)

caso o valor total de Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja superior à Alocação
Prioritária do Varejo e/ou a valor superior, conforme referido no item (iv) abaixo, será
realizado rateio entre os Investidores de Varejo, mediante a observância da seguinte regra de
rateio (“Procedimento de Rateio”):
a.

cada Investidor de Varejo que participe da Oferta de Varejo na Categoria de
Investimento – Compra Direta, na Categoria de Investimento - Fundos, na
modalidade Fundo-PIBB-Com Opção de Venda, e na Categoria de Investimento –
Clubes de Investimento, na modalidade Clube-PIBB-Com Opção de Venda, terá
prioridade de alocação igualitária e sucessiva de PIBBs até o limite máximo de R$
15.000,00 (quinze mil reais) por Categoria de Investimento (“Volume Inicial para
Rateio”);

b.

o saldo remanescente das ordens representadas na Oferta de Varejo que exceder o
Volume Inicial para Rateio, será alocado de forma prioritária, igualitária e sucessiva
para cada Investidor de Varejo que participe da Oferta de Varejo na Categoria de
Investimento - Fundos, na modalidade Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda, e na
Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, na modalidade Clube-PIBB-Sem
Opção de Venda, até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por
Categoria de Investimento (“Segundo Volume para Rateio”);
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c.

o saldo remanescente das ordens representadas na Oferta de Varejo que exceder o
Segundo Volume para Rateio, será rateado entre todos os Investidores de Varejo, de
forma proporcional e de acordo com a participação do valor de cada Pedido de
Reserva no valor total dos Pedidos de Reserva apresentados por Investidores de
Varejo;

d.

na hipótese do rateio descrito acima, os Agentes Vendedores devolverão aos
Investidores de Varejo os valores depositados em excesso, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis após a Data de Liquidação, sem adição de juros ou correção monetária e
deduzidos os tributos e encargos devidos;

(iv)

a diferença entre o Valor Inicial da Distribuição e o valor efetivamente alocado na Oferta de
Varejo, valor este que poderá ser equivalente (caso haja demanda) ou superior à Alocação
Prioritária do Varejo, a exclusivo critério dos Coordenadores, será alocada entre os
Investidores Institucionais, de acordo com a qualidade de suas ordens de compra de PIBBs
no âmbito do Procedimento de Bookbuilding; e

(v)

caso seja constatado pelos Coordenadores que o Valor Inicial da Distribuição não será
suficiente para atender a demanda total de Investidores de Varejo e de Investidores
Institucionais, a Distribuição Pública será aumentada pelo Lote Suplementar. Os PIBBs
objeto de eventual Lote Suplementar serão alocados perante os Investidores Institucionais
e/ou os Investidores de Varejo, a exclusivo critério dos Coordenadores.

5.4.

Na Data de Liquidação, os Agentes Vendedores confirmarão os Pedidos de Reserva e
entregarão, a cada Investidor de Varejo que tiver feito Pedido de Reserva, o número inteiro
de PIBBs correspondente à divisão entre o valor depositado conforme o respectivo Pedido de
Reserva e o Preço de Distribuição, observado o disposto no item 5.3 acima.

5.4.1.

Caso tal divisão resulte em fração de PIBB, a diferença entre o valor depositado e o valor
correspondente ao número inteiro imediatamente inferior de PIBBs, observado o disposto no
item 5.3. acima, será devolvida ao respectivo Investidor de Varejo pelos Agentes Vendedores,
sem juros ou correção monetária e deduzidos tributos e encargos devidos, até 3 (três) dias
úteis após a Data de Liquidação.

5.5.

Na hipótese de não haver a conclusão da Distribuição Pública, por qualquer motivo, os
Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e os valores depositados serão
devolvidos aos Investidores de Varejo que tiverem feito reserva pelos respectivos Agentes
Vendedores, sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos, até
3 (três) dias úteis contados da data do cancelamento dos Pedidos de Reserva. No caso dos
Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, dos ClubesPIBB-Sem Opção de Venda e dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda, os seus Pedidos de
Reserva também serão automaticamente cancelados e tais Investidores de Varejo - Fundos e
Investidores de Varejo - Clubes serão automaticamente liquidados pelos respectivos
administradores com o resgate compulsório de suas quotas, deduzidos os tributos e encargos
devidos.

6.

Período de Reserva dos PIBBs e Participação na Distribuição Pública

6.1.

Cada Investidor de Varejo interessado em participar da Distribuição Pública poderá fazer a
sua reserva de PIBBs durante o Período de Efetivação de Reservas, utilizando-se das
Categorias de Investimento disponíveis, conforme referido acima, dirigindo-se aos Agentes
Vendedores nos endereços indicados abaixo ou por meio de sistemas eletrônicos
disponibilizados pelos Agentes Vendedores.
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6.2.

Os Agentes Vendedores somente atenderão aos Pedidos de Reserva para aquisição de PIBBs
na Categoria de Investimento – Compra Direta que sejam feitos pelos Investidores de Varejo
titulares de conta corrente bancária ou de conta de investimento abertas e mantidas perante
os respectivos Agentes Vendedores, observados os limites de investimento estabelecidos no
item 3.2.5. acima, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva no Período de Efetivação
de Reservas.

6.3.

O Período de Efetivação de Reservas poderá ser estendido pelos Coordenadores, com a
anuência dos Vendedores.

6.4.

O Investidor de Varejo deve atentar para o fato de que a aquisição de PIBBs será feita por
um preço (o Preço de Distribuição, conforme acima definido) que será determinado somente
após a realização do seu Pedido de Reserva ou após a aquisição de quotas de emissão de
Investidores de Varejo - Fundos e/ou Investidores de Varejo - Clubes, conforme o caso. Por
esta razão, o Investidor de Varejo não saberá, nem poderá escolher ou determinar o preço de
aquisição de seus PIBBs, seja no momento em que realizar seu Pedido de Reserva ou a
qualquer outro tempo.

7.

Sumário do Cronograma da Oferta

7.1.

A Distribuição Pública observará o seguinte cronograma tentativo (o qual poderá ser
alterado a exclusivo critério dos Vendedores e dos Coordenadores):

Datas
29 de agosto de 2005
12 de setembro de 2005
12 de setembro a 14 de outubro de 2005
17 e 18 de outubro de 2005
19 de outubro de 2005
19 de outubro de 2005
20 de outubro de 2005
25 de outubro de 2005
25 de outubro de 2005
27 de outubro de 2005

Eventos
Pedido de Registro da Distribuição Pública na CVM
Divulgação do Comunicado ao Mercado
Período de Efetivação de Reservas nas Categorias de
Investimento disponíveis
Procedimento de Bookbuilding
Definição do Preço de Distribuição
Registro da Distribuição Pública na CVM
Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição
Pública
Data de Liquidação da Distribuição Pública
Entrega dos PIBBs aos Investidores de Varejo e
Investidores Institucionais
Divulgação do Anúncio de Encerramento da
Distribuição Pública

8.

Outras Informações

8.1.

Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à disponibilização deste Prospecto que, no
entender dos Vendedores, possam vir a prejudicar ou efetivamente prejudiquem a realização da
Distribuição Pública, os Vendedores terão a faculdade de rever os seus termos e condições, sempre
com o intuito de concluir favoravelmente a venda de PIBBs objeto da Distribuição Pública.

8.2.

Os Agentes Vendedores podem ser encontrados nos endereços indicados abaixo, a partir da
data de disponibilização deste Prospecto:
Coordenadores
Banco Itaú BBA S.A.
Pr. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Conceição; CEP: 04344-902
tel: SP (11) 4004 4828. Demais Localidades 0800-11-8944
Website: www.itautrade.com.br
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Banco Santander Brasil S.A.
Rua Amador Bueno, 474, 3º andar, CEP:04754-005
tel: (11) 5538 5871 (11) 5538 5872
Website: www.superbroker.com.br
Coordenadores Contratados
Banco ABN Amro Real S.A.
Av. Paulista, 1374, CEP:01310-916
tel: (11) 3174 7165
Website: www.bancoreal.com.br
BB - Banco de Investimento S.A.
Rua Lélio Gama, 105 - 30º andar, CEP:20031-080
tel: (21) 3808 2742
Website: www.bb.com.br
Banco Bradesco S.A.
Av. Paulista, 1450 - 3º andar, CEP:01310-917
tel: (11) 2178 4800/fax: (11) 2178 4880
Website: www.shopinvest.com.br
Caixa Econômica Federal
Av. Paulista, 2300 - 12º andar, CEP:01310-300
tel: (11) 3218-9590 / (11) 3218-9591
Website: www.caixa.gov.br
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 4º andar, CEP:01451-000
tel: (11) 3847 5004
Website: www.hsbcbroker.com.br
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusébio Matoso, 891 - 19º andar, CEP:05423-901
Website: www.investshop.com.br
Participantes Especiais
Agora Senior Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Rua Dias Ferreira, 190 - 6º andar, CEP:22431-050
tel: 0800-282-4334
Website: www.viptrade.com.br
BankBoston Banco Múltiplo S.A.
Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 - 3º andar, CEP:04538-110
tel: SP (11) 3398 7900 RJ (21) 2508 2508. Demais Localidades 0800-775-7900
Website: www.bankboston.com.br
Banco Citibank S.A.
Av. Paulista, 1111, CEP:01311-920
tel: (11) 5576 1012
Website: www.citibank.com.br
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Banco Safra de Investimento S.A.
Av. Paulista, 2100 - 19º andar, CEP:01310-930
tel: (11) 3175 2281
Website: www.safranet.com.br
Sociedades Corretoras
ABN Amro Real CCVM S.A.
Av. Paulista, 1374, 15° andar, São Paulo, SP - CEP: 01310-916
Telefone: (11) 3174-2160 / 2199 - (21) 2526-9659 / 9676
Website: www.bancoreal.com.br/corretora
Alfa CCVM S.A
Endereço: Alameda Santos, 466, 8° andar, São Paulo, SP
CEP: 01418-000 - Telefone: (11) 3175-5582
Website: www.bancoalfa.com.br
Alpes CCTVM Ltda.
Av. Paulista, 1754, 8° andar, São Paulo, SP
CEP: 01310-200 - Telefone: (11) 3147-0700
Website: www.alpes2.com
Ativa S.A. CTCV
Av. Rio Branco, 181, 29º andar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20040-007 - Telefone: (21) 3981-0250
Website: www.ativactv.com.br
Aureum Soc. CCVM Ltda.
R. Marechal Deodoro, 252, 1º andar, cjto. 101/102, Curitiba, PR
CEP: 80010-010 - Telefone: (41) 3322-7006
Website: www.aureum.com.br
Banespa S.A. CCT
R. Amador Bueno, 474, 2º andar, Bloco D, São Paulo, SP
CEP: 04752-901 - Telefone: (11) 5538-5871 / 5872
Website: www.superbroker.com.br
Banif Primus CVC
R. Minas de Prata, 30, 15º andar, São Paulo, SP
CEP: 04552-080 - Telefone: (11) 3074-8000
Website: www.banifinvestment.com.br
Banrisul S.A. CVMC
R. Caldas Junior, 108, 4º andar, Porto Alegre, RS
CEP: 90010-260 - Telefone: (51) 3215-1264 / 2877
Website: www.banrisulcorretora.com.br
BES Securities do Brasil S.A. - CCVM
Av. Rio Branco, 110, 33º andar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20040-001 - Telefone: (21) 3212-3200
Website: www.bessecurities.com.br
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Bradesco S.A. CTVM
Av. Ipiranga, 282, 13º andar, São Paulo, SP
CEP: 01046-920 - Telefone: (11) 3100-1999
Website: www.shopinvest.com.br
Brascan S.A. CTV
Av. Almirante Barroso, 52, 30º andar, Parte, Rio de Janeiro, RJ –
CEP: 20031-000- Telefone: (21) 3231-3192
Website: www.brascanctv.com.br
Codepe CV S.A.
Av. Dantas Barreto, 507, 12º andar, Recife, PE
CEP: 50010-921 - Telefone: (81) 3424-3030
Website: www.codepe.com.br
Coinvalores CCVM Ltda.
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul - São Paulo - SP - CEP 01451-904 Telefone: (11) 3035-4141
Website: www.coinvalores.com.br
Concórdia S.A. CVMC Commodities
R. Líbero Badaró, 425, 23º andar, São Paulo, SP
CEP: 01009-905 - Telefone: (11) 3241-3122
Website: www.concordia.com.br
Corretora Geral VC Ltda.
Rua Dr. José Montaury, 139 - 7º andar, Porto Alegre, RS
CEP: 90010-090 - Telefone: (51) 3213-2727
Website: www.corretorageral.com.br
Corretora Souza Barros CT S.A.
R. Líbero badaró, 293, 23º andar, São Paulo, SP
CEP: 01009-907 - Telefone: (11) 3242-2233 - ramal: 350
Website: www.souzabarros.com.br
Elite CCVM Ltda.
Rua Líbero Badaró, 425, 16º Andar, São Paulo, SP
CEP : 01009-905 - Tel : (11) 3293-7600 / 3293-7601
Website: www.eliteccvm.com.br
Fator S.A. CV
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 11º e 12º andares, São Paulo, SP - CEP: 04530-001 Telefone: (11) 3049-9500
Website: www.fatorcorretora.com.br
Finabank CCTVM Ltda.
R. Líbero Badaró, 300, 2º ao 7º andares, São Paulo, SP
CEP: 01008-000 - Telefone: (11) 3365-0613
Website: www.finabank.com.br
Geração Futuro CV Ltda.
Av. Paulista, 1294, 4º andar, São Paulo, SP
CEP 01310 913 - Telefone: (11) 3372-8888
Website: www.gerafuturo.com.br
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Geraldo Corrêa CVM S.A.
R. Paraíba, 1323, 1º e 2º andares, Belo Horizonte, MG
CEP: 30130-141 - Telefone: (31) 2103-6111
Website: www.geraldocorrea.com.br
Gradual CCTVM Ltda.
Al. Campinas, 463, 12º andar, São Paulo, SP
CEP: 01404-000 - Telefone: (11) 3372-8300
Website: www.gradualcorretora.com.br
Hedging-Griffo CV S.A.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, 6º e 7º andares, Torre IV, São Paulo, SP - CEP: 04543000 - Telefone: (11) 3704-8600
Website: www.griffo.com.br
HSBC CTVM S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 2º andar, São Paulo, SP
CEP: 01451-000 - Telefone: (11) 3371-8322
Website: www.hsbc.com.br
Indusval S.A. CTVM
R. Boa Vista, 356, 7º e 12º andares, São Paulo, SP
CEP: 01014-000 - Telefone: (11) 3315-6777
Website: www.indusval.com.br
Interfloat HZ CCTVM Ltda
R. Boa Vista, 63, 5º andar, São Paulo, SP
CEP: 01014-001 - Telefone: (11) 3292-6555
Website: www.interfloat.com.br
Intra S.A. CCV
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 4º andar, São Paulo, SP
CEP: 01451-904 - Telefone: (11) 3039-6128 / 6199
Website: www.intra.com.br
Isoldi S.A. CVM
R. São Bento, 365 ,12ºandar, São Paulo, SP
CEP: 01011-100 - Telefone: (11) 3107-4021
Website: www.isoldi.com.br
Itaú CV S.A.
Av. Hugo Beolchi, 900, 15° andar, São Paulo, SP
CEP - 04344-902 - Telefones: 4004-4828 e 0800 11 8944
Website: www.itautrade.com.br

JP Morgan CCVM S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 3729, 13º andar, parte, São Paulo, SP
CEP: 04538-905 - Telefone: (11) 3048-3535
Magliano S.A. CCVM
R. Bela Cintra, 986, 2º andar, São Paulo, SP
CEP: 01415-000 - Telefone: (11) 3123-0855
Website: www.magliano.com.br

54

Manchester S.A. CCT
R. Alexandre Schlemm, 300, Joinville, SC
CEP: 89202-417 - Telefone: (47) 433-2066
Website: www.manchestercorr.com.br
Mundinvest S.A. CCVM
R. Curitiba, 2279, Belo Horizonte, MG
CEP: 30170-122 - Telefone: (31) 3071-6565
Website: www.mundinvest.com.br
Novinvest CVM Ltda.
R. Boa Vista, nº 63, 9º e 10º andares, São Paulo, SP
CEP: 01014-001 - Telefone: (11) 3292-2161
Website: www.novinvest.com.br
Omar Camargo CCV Ltda.
da.R. XV de Novembro, 297, 1º e 2º andares, cjto. 101 a 106 e 201 a 212, Curitiba, PR
CEP: 80020-310 - Telefone: (41) 3029-1215
Website: www.omarcamargo.com.br
Pactual CTVM S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º andar, parte, São Paulo, SP
CEP: 04538-133 - Telefone: (11) 3046-2000
Website: www.pactual.com.br
Petra Personal Trader CTVM Ltda.
R. Carneiro Lobo, 468, 10º andar, Curitiba, PR
CEP: 80240-240
Av. Paulista, 1842, cjto 17,São Paulo, SP - Cep: 01310-923
Telefone: (41) 3074-0909 / 0800-8831111
Website: www.petractvm.com.br
Pilla CVMC Ltda.
R. dos Andradas, 1001, cjto. 1802, Ed. GBOEX, Porto Alegre, RS - CEP: 90020-971 Telefone: (51) 3211-5055
Website: www.pilla.com.br
Planner CV S.A.
Av. Paulista, nº 2439, 11º andar, São Paulo, SP
CEP: 01311-300 - Telefone: (11) 2172-2600 / 0800-179444
Website: www.planner.com.br
Prime S.A. CCV
Rua da Alfandega, 91, 13º andar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20070-001 - Telefone: (21) 2221-9977
Website: www.primecorretora.com.br
Prosper S.A. CVC
R. do Passeio, 70, 8º andar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20021-290 - Telefone: (21) 3814-0841
Website: www.bancoprosper.com.br
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Safra CVC Ltda.
Av. Paulista, 2100, 16º, São Paulo, SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3175-7297
Website: www.safranet.com.br
Santander Brasil S.A. CCVM
R. Amador Bueno, 474, 3º andar, São Paulo, SP
CEP: 04752-005 - Telefone: (11) 5538-5871 / 5872
Website: www.superbroker.com.br
São Paulo CV Ltda.
Av. Paulista, 1009, 21º andar, Cjtos 2101, 2103, São Paulo, SP
CEP: 01311-919 - Telefone: (11) 3372-6755
Website: www.spcv.com.br
Schahin CCVM S.A.
R. Vergueiro, 2.009, 1º e 2º andares, São Paulo, SP
CEP: 04101-905 - Telefone: (11) 5576-8300 / 8400
Website: www.schahinccvm.com.br
Senso CCVM S.A.
R. Primeiro de Março, 23, 18º andar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20010-000 - Telefone: (21) 2292-1222
Website: www.sensocorretora.com.br
Sita Sociedade CCVM S.A.
R. Rio Grande do Norte, 988, Belo Horizonte, MG
CEP: 30130-131 - Telefone: (31) 3261-4899
Website: www.sita.com.br
SLW CVC Ltda.
R. Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10º andar, São Paulo, SP
CEP: 04530-001 - Telefone: (11) 3048-9900
Website: www.slw.com.br
Socopa SCP S.A.
Rua Funchal, 129, 5ºandar , São Paulo, SP
CEP: 04551-060 - Telefone: (11) 3849-6000
Website: www.socopa.com.br
Solidez CCTVM Ltda.
R. XV de Novembro, 184, 5º andar, Cjto 501, São Paulo, SP
CEP: 01013-001 - Telefone: (11) 3291-4788
Website: www.solidez.com.br
Solidus S/A. CCVM
Av. Carlos Gomes, 111, Cjtos 801/802, Porto Alegre, RS
CEP: 90480-003 - Telefone: (51) 3327-9888
Website: www.solidus.com.br
Spinelli S.A. CVMC
R. José Bonifácio, 93, 6º,10º e 11º andares, São Paulo, SP
CEP: 01003-901 - Telefone: (11) 3107-4521
Website: www.spinelli.com.br
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Talarico CCTM Ltda.
R. Boa Vista n° 230, 5° e 6° andares, Cjts 501/2 e 601,
Centro, São Paulo, SP - CEP: 01.014-000
Telefone: (11) 3111 6300
Website: www.talaricocctm.com.br
Theca CCVTM Ltda.
R. Boa Vista, 186, 7º andar, São Paulo, SP
CEP: 01014-000 - Telefone: (11) 3292-5444
Website: www.theca.com.br
Título CV S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608, 14° andar, São Paulo, SP
CEP 04548-005 - Telefone: (11) 3841-4515
Website: www.easynvest.com.br
Tov CCTVM Ltda.
R. Joaquim Antunes, 246, São Paulo, SP
CEP: 05415-000 - Telefone: (11) 3081-2800
Website: www.tov.com.br
UBS CCVM S.A.
Praia do Botafogo, 228, 16º andar, Ala B, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22359-900 - Telefone: (21) 2555-3000
Website: www.ubs.com.br
Umuarama S.A. CTVM
Praça XV de Novembro, 20, 12ºandar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20010-010 - Telefone: (21)2323-2424
Website: www.umuaramactvm.com.br
Unibanco InvestShop CVMC S.A.
Eusébio Matoso, 19º andar, São Paulo, SP
CEP: 05423-901 - Telefone: (11) 3097-4577
Website: www.investshop.com.br
Votorantim CTVM Ltda.
Av. Roque Petroni Júnior, 999, 9° andar, São Paulo, SP
CEP: 04707-910 - Telefone: (11) 5185-1700
Website: www.bancovotorantim.com.br
8.3.

A divulgação da Distribuição Pública será realizada através dos seguintes meios, a partir da
data de disponibilização deste Prospecto:

(i)

apresentações a investidores;

(ii)

estabelecimentos e websites dos Agentes Vendedores e website da CBLC – www.cblc.com.br;

(iii)

website do Fundo – www.pibb.com.br;

(iv)

website do BNDES - www.bndes.gov.br;

(v)

emissoras de televisão e rádio, mídia impressa, assessoria de imprensa, rede mundial de
computadores (Internet), folhetos e banners.
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O FUNDO BRASIL TRACKER
Esta Seção é um resumo de algumas disposições selecionadas do Regulamento e não é considerado, nem tem como
objetivo ser, uma exposição completa dos termos do Regulamento. Dessa forma, as informações que se seguem
são qualificadas em seu inteiro teor por referência ao Regulamento e estão sujeitas ao texto integral do
Regulamento e da Instrução 359. O texto integral do Regulamento é anexo deste Prospecto. O texto integral da
Instrução 359 pode ser obtido no website da CVM (http://www.cvm.gov.br).

O PROCESSO DE INVESTIMENTO
Introdução
O Fundo, que se encontra registrado perante a CVM sob a denominação "PIBB Fundo de Índice Brasil-50
– Brasil Tracker", é o primeiro fundo de investimento do Brasil constituído nos termos da Instrução 359
(ou seja, é um fundo de investimento com carteira de ações e valores mobiliários que visa refletir as
variações e rentabilidade de um índice de referência, constituído sob a forma de condomínio aberto e cujas
quotas são admitidas à negociação em mercado secundário, fundo de investimento em índice de mercado
ou open-ended exchange traded fund, como é conhecido no mercado internacional).
De acordo com a legislação brasileira, fundos de investimento não têm personalidade jurídica própria,
tendo, entretanto, capacidade, dentre outras coisas (i) processual ativa e passiva; (ii) para celebrar
contratos e assumir obrigações em nome próprio; (iii) para possuir ativos próprios separadamente dos de
seus quotistas e administradores; (iv) para manter registro e contabilidade independentes; (v) para ser
auditado por auditores independentes; (vi) para ter assembléias gerais de quotistas (órgão de
representação dos quotistas de um fundo); e (vii) tributária. O Fundo é regido pelos termos da Instrução
359, pelo Regulamento e pela legislação e regulamentação aplicáveis. O Regulamento foi aprovado pela
CVM em 9 de junho de 2004.
O Fundo tem prazo indeterminado de duração. O Fundo emite quotas denominadas Papéis de Índice
Brasil Bovespa ou PIBBs. Cada PIBB representa uma fração ideal da carteira do Fundo. Os PIBBs são
admitidos para negociação na Bovespa do mesmo modo que qualquer outro valor mobiliário nela
negociado. Os PIBBs são emitidos exclusivamente sob forma escritural e as negociações de PIBBs são
compensadas e liquidadas através da CBLC. Não são emitidos certificados de PIBBs.
A moeda utilizada pelo Fundo é o Real. O exercício contábil do Fundo encerra-se em 31 de março de cada
ano.
Objetivo de Investimento
O Objetivo de Investimento do Fundo é buscar refletir a performance do IBrX-50, principalmente por meio
do investimento em Ações IBrX-50 emitidas pelas Companhias IBrX-50, na mesma proporção, sempre
que razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50 integrem a carteira teórica do IBrX-50,
observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme
estabelecido no Regulamento.
Na data deste Prospecto, o IBrX-50 compreendia ações emitidas por 46 diferentes companhias atuantes
em oito diferentes setores econômicos. As Ações IBrX-50 representam as 50 ações mais negociadas na
Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas na carteira teórica do IBrX50 pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação no mercado de ações da Bovespa. No
encerramento do pregão regular da Bovespa em 1º de setembro de 2005, as Companhias IBrX-50 respondiam
por aproximadamente 66,8% da capitalização bursátil total da Bovespa (vide Seção "O IBrX-50 e as
Companhias IBrX-50" deste Prospecto para obter informações adicionais sobre a maneira pela qual as ações
são atualmente selecionadas para inclusão no IBrX-50 e sobre a maneira pela qual as ponderações dessas
ações são estabelecidas).
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Política de Investimento
O Administrador do Fundo é o Banco Itaú (vide item "Administração do Fundo – O Administrador"
abaixo para obter informações adicionais sobre o Administrador).
Diferentemente da maioria dos fundos de investimentos em que o papel de administração envolve poderes
discricionários consideráveis e a seleção ativa e contínua dos investimentos realizados pelos fundos, o
papel do Administrador no que tange à seleção de investimentos para o Fundo é limitado, visto que o
Objetivo de Investimento é buscar refletir a performance do IBrX-50.
O Regulamento exige que o Fundo mantenha pelo menos 95% de seu patrimônio investido em Ações IBrX-50 de
forma proporcional, na medida do possível, às ponderações de tais Ações IBrX-50 no IBrX-50. Por conseguinte,
o Administrador de tempos em tempos reajustará a composição da carteira do Fundo na forma exigida pelo
Regulamento para refletir as mudanças da composição da carteira teórica do IBrX-50 (vide item "Ajuste da
Carteira do Fundo" abaixo para obter informações adicionais). Até 5% do patrimônio do Fundo poderá ser
investido em outros instrumentos, inclusive certos títulos de renda fixa e instrumentos derivativos, observadas as
limitações impostas pelo Regulamento e pela legislação aplicável (vide item "Restrições de Investimento" abaixo
para obter informações adicionais).
Ajuste da Carteira do Fundo
O IBrX-50 é um dos índices de ações de retorno total e de liquidez da Bovespa que acompanha o desempenho dos
preços das 50 ações mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro,
ponderadas no índice pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação no mercado de ações da Bovespa.
Por conseguinte, o número, identidade e ponderação das ações que compõem o IBrX-50 poderão mudar com o
passar do tempo. A composição do IBrX-50 é reajustada oficialmente no primeiro dia útil de cada mês de janeiro,
maio e setembro (vide Seção "O IBrX-50 e as Companhias IBrX-50" para obter informações adicionais sobre
rebalanceamento do IBrX-50).
Em conseqüência, durante o período a partir da data do anúncio oficial pela Bovespa da primeira prévia da
composição do IBrX-50 reajustado, até um mês após a data oficial da mudança da composição do IBrX-50, o
Administrador ajustará a composição da carteira do Fundo de forma a refletir, na medida do razoavelmente
possível, a nova composição da carteira teórica do IBrX-50 rebalanceado.
Além disso, o Administrador poderá ajustar a composição da carteira do Fundo de forma a refletir na carteira do
Fundo ajustes feitos na composição da carteira teórica do IBrX-50 devido ao reinvestimento de Distribuições em
Ações IBrX-50 adicionais, cisões, incorporações ou qualquer outro evento que afete ou modifique a carteira
teórica do IBrX-50.
Estes procedimentos, no entanto, nem sempre serão eficientes para reproduzir a composição do IBrX-50 em
todos os casos. Por exemplo, em certas circunstâncias, os custos operacionais incorridos pelo Fundo para
efetuar quaisquer ajustes necessários podem exceder os benefícios a serem obtidos com a redução prevista
de erro de aderência. Nestas circunstâncias, o Administrador poderá decidir não realizar tais ajustes.
Restrições a Investimento
O Regulamento determina que pelo menos 95% do patrimônio do Fundo seja investido em Ações IBrX-50
de forma proporcional, na medida do razoavelmente possível, às ponderações de tais Ações IBrX-50 no
IBrX-50. Casos excepcionais de desenquadramento da carteira do Fundo devem ser justificados pelo
Administrador, por escrito, à CVM, no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data de sua ocorrência.
O Administrador poderá investir até 5% do patrimônio do Fundo em: (i) títulos públicos de emissão do
Tesouro Nacional ou do Banco Central; (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras; (iii)
quotas de FIs; (iv) operações compromissadas, realizadas de acordo com a regulamentação do Conselho
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Monetário Nacional; e (v) operações com derivativos realizadas em bolsas de valores, em bolsas de
mercadorias e futuros ou em mercados de balcão organizados, observado que o Fundo utilizará tais
operações com derivativos exclusivamente para administração dos riscos inerentes à sua carteira ou dos
valores mobiliários que a integrem, observados os limites de composição e diversificação da carteira do
Fundo estabelecidos no Regulamento e na legislação aplicável.
O Regulamento não autoriza o Fundo a investir em contratos futuros ou opções de contratos futuros que tenham
ações, inclusive Ações IBrX-50, como ativo subjacente, embora tal limitação não seja aplicável a operações com
derivativos (inclusive contratos futuros e opções de contratos futuros) que tenham um índice de mercado como
ativo subjacente (“Investimentos Permitidos”).
Além disso, as operações com derivativos realizadas pelo Fundo em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e
futuros ou em mercados de balcão organizados, deverão ter como único propósito a administração dos riscos
inerentes à carteira do Fundo ou dos valores mobiliários que a integrem, observados os limites de composição e
diversificação da carteira do Fundo estabelecidos no Regulamento e na legislação aplicável.
O valor total das margens de garantia exigidas do Fundo em suas operações com derivativos não poderá
exceder, em momento algum, 5% do VPL do Fundo.
O Fundo poderá investir até 5% de seu VPL em quotas de FIs administrados pelo Administrador ou por
entidades a ele ligadas, sendo que os investimentos de tal tipo que excedam 1% do VPL do Fundo somente
poderão ser realizados em FIs cuja taxa de administração seja igual a zero.
Política de Empréstimo de Ações
Empréstimos de Ações a Quotistas com o Objetivo de Votar em Assembléias Gerais de Companhias IBrX-50
Os Quotistas poderão tomar emprestadas Ações IBrX-50 detidas pelo Fundo tão somente para o fim de
exercício do direito de voto inerente a tais Ações IBrX-50 nas assembléias gerais das Companhias IBrX-50
emissoras de tais Ações IBrX-50, da maneira especificada abaixo ("Empréstimos para Voto"). As Ações
IBrX-50 emprestadas a um Quotista com relação a um Empréstimo para Voto serão entregues a tal
Quotista dentro de 3 Dias de Pregão após a respectiva solicitação de tal Empréstimo para Voto. Os
Empréstimos para Voto serão realizados através da CBLC, na forma da regulamentação aplicável a
empréstimos de ações.
O número de Ações IBrX-50 detidas pelo Fundo a que o Quotista terá direito de tomar emprestado será
proporcional ao número de PIBBs detidos pelo Quotista em questão ao final do dia útil em que a
solicitação de Empréstimo para Voto for realizada. Por exemplo, um Quotista que detenha 1% do número
de PIBBs emitidos e em circulação do Fundo terá direito de tomar emprestados até 1% do número de
determinada Ação IBrX-50 detida pelo Fundo. Todavia, como somente números inteiros de Ações IBrX50 podem ser dados em empréstimo pelo Fundo, o número de Ações IBrX-50 que um Quotista poderá
tomar emprestado será arredondado para baixo até o número inteiro mais próximo.
Os Quotistas que solicitarem um Empréstimo para Voto são obrigados a depositar, a título de garantia do
Empréstimo para Voto, o número de PIBBs detido por tal Quotista que, tomados como um todo,
representem a totalidade das Ações IBrX-50 a serem tomadas em Empréstimo para Voto por tal Quotista.
Por exemplo, se um Quotista tomar emprestadas dez ações de determinada Companhia IBrX-50, e cada
PIBB representar participação de um por cento (ou seja, 1%) do número total da Ação IBrX-50 em
questão, o Quotista teria então que empenhar 1.000 PIBBs como garantia de tal Empréstimo para Voto.
Contudo, os PIBBs poderão ser usados para garantir concomitantemente mais de um Empréstimo para
Voto. Ou seja, se um Quotista tomar Ações IBrX-50 emprestadas e empenhar PIBBs como garantia de tal
Empréstimo para Voto, tal Quotista poderá, simultaneamente, tomar emprestado Ações IBrX-50 de uma
ou mais outras Companhias IBrX-50 e caucionar os mesmos PIBBs dados em garantia como garantia
destes outros Empréstimos para Voto, desde que o número de PIBBs depositados represente, no mínimo,
todas as Ações IBrX-50 sendo emprestadas por tal Quotista.
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Somente as Ações IBrX-50 que tiverem direito de voto à época em que for efetuada a solicitação do
Empréstimo para Voto poderão ser objeto de Empréstimo para Voto pelo Fundo ao Quotista.
O Fundo não cobrará nenhuma taxa ou outro tipo de remuneração com relação aos Empréstimos para
Voto. No entanto, cada Quotista será responsável por todas as despesas incorridas por ele e pelo Fundo
com relação a Empréstimos para Voto por ele solicitados, inclusive pelas taxas cobradas pela CBLC com
relação a qualquer Empréstimo para Voto. Tais custos ou taxas serão divulgados diariamente no Website
do Fundo.
Os Quotistas somente poderão solicitar Empréstimo para Voto depois que a Companhia IBrX-50 cuja
Ação IBrX-50 estiver sendo solicitada em empréstimo tenha convocado uma assembléia geral de
acionistas. Qualquer solicitação de Empréstimo para Voto deverá ser comunicada ao Administrador, por
intermédio de um dos Agentes Autorizados, com pelo menos 5, mas não mais do que 6, Dias de Pregão de
antecedência da data da respectiva assembléia geral de acionistas.
Durante os primeiros 5 dias úteis do Período de Rebalanceamento, o Administrador poderá restringir os
Empréstimos para Voto se, a critério do Administrador, tais Empréstimos para Voto possam vir a afetar
de forma adversa e significativa o Objetivo de Investimento do Fundo, ficando estipulado que tal restrição
ficará limitada à parcela das Ações IBrX-50 detida pelo Fundo cujo empréstimo poderia afetar de forma
adversa e significativa o Objetivo de Investimento do Fundo. Se o Administrador restringir os
Empréstimos para Voto, divulgará tal fato por meio, dentre outros, do Website do Fundo, discriminando
as Ações IBrX-50 e respectivo número que não estarão disponíveis para Empréstimo para Voto,
juntamente com uma explicação da razão da indisponibilidade de tais Ações IBrX-50 para Empréstimo
para Voto.
Os Quotistas deverão devolver ao Fundo as Ações IBrX-50 tomadas em Empréstimos para Voto dentro de um
1 útil após a realização da assembléia geral de acionistas com relação à qual foram emprestadas tais Ações
IBrX-50. Se as Ações IBrX-50 tomadas em Empréstimo para Voto não forem devolvidas ao Fundo dentro de
tal prazo de 1 dia útil, as taxas de empréstimo cobradas pelo Fundo sobre operações de empréstimo de ações no
mercado (ou se não houver mercado para este tipo de operação a taxa média para empréstimo de ações obtida
junto a três instituições financeiras) serão devidas pelo Quotista que tiver tomado emprestadas tais Ações IBrX50 a partir da data na qual tais Ações IBrX-50 deveriam ter sido devolvidas ao Fundo até a data na qual tais
Ações IBrX-50 emprestadas forem efetivamente devolvidas ao Fundo. Além disso, o Fundo poderá tomar
todas as medidas necessárias para executar os PIBBs depositados em garantia por tal Quotista com relação a tal
Empréstimo para Voto, inclusive solicitar à CBLC que devolva as Ações IBrX-50 através da excussão da
garantia representada pelo penhor dos PIBBs do Quotista que solicitou tal Empréstimo para Voto.
Mencionada excussão geralmente ocorre extrajudicialmente, independentemente de notificação ao Quotista, de
acordo com os procedimentos e parâmetros previstos nos regulamentos internos da CBLC.
Empréstimo de Ações ao Mercado
O Fundo está autorizado a emprestar Ações IBrX-50 de sua carteira em operações de mercado com prazo
fixo, contanto que (i) o valor total das Ações IBrX-50 emprestadas pelo Fundo, em momento algum
exceda 3% do VPL do Fundo e (ii) o Fundo em momento algum empreste mais que 50% do número total
de cada Ação IBrX-50 detida pelo Fundo. O Fundo realizará tais operações de empréstimo de Ações
IBrX-50 por meio da CBLC, na forma da regulamentação aplicável à operações de empréstimos de ações.
Não obstante o disposto acima, o limite de 3% previsto acima será automaticamente alterado para 10%,
por um prazo de 90 dias, sempre que:
•

o erro de aderência, calculado como o desvio padrão populacional das diferenças entre a variação
percentual diária do valor patrimonial dos PIBBs e a variação percentual diária do primeiro valor de
fechamento do IBrX-50, no encerramento do pregão regular da Bovespa, nos últimos 30 pregões, for
superior a 1 ponto percentual;
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•

a diferença entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do primeiro valor
de fechamento do IBrX-50, no encerramento do pregão regular da Bovespa, em um período de 30
pregões, for superior a 1 ponto percentual; ou

•

a diferença entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do primeiro valor
de fechamento do IBrX-50, no encerramento do pregão regular da Bovespa, em um período de 6
meses, for superior a 2 pontos percentuais.

Qualquer remuneração recebida pelo Fundo com relação a operações de empréstimo de Ações IBrX-50 ao
mercado constituirá receita do Fundo, a qual poderá ser provisionada para o pagamento de Despesas do
Fundo, bem como para corrigir eventuais erros de aderência entre a carteira do Fundo e o IBrX-50.
Se o Fundo não detiver Ações IBrX-50 em número suficiente para honrar uma solicitação válida de
resgate de PIBBs por parte de um Quotista ou uma solicitação válida de Empréstimo para Voto por parte
de Quotista pelo fato de as Ações IBrX-50 necessárias para honrar tais solicitações estarem emprestadas
ou terem sido dadas em garantia com relação às operações do Fundo, o Administrador ficará obrigado a
entregar as Ações IBrX-50 necessárias para atender a tais solicitações.
Política de Distribuição
A metodologia de cálculo do IBrX-50 assume que qualquer Distribuição declarada por uma Companhia
IBrX-50 seja imediatamente reinvestida em Ações IBrX-50 adicionais na mesma proporção da composição
da carteira teórica do IBrX-50, mesmo que tal Distribuição não seja imediatamente paga ou distribuída.
Por conseguinte, os pagamentos de Distribuições não serão efetuados pelo Fundo aos Quotistas, salvo em
certas circunstâncias que envolvam o resgate e amortização de PIBBs ou a liquidação do Fundo, conforme
previsto no Regulamento.
Cálculo do Valor do Patrimônio Líquido
O VPL do Fundo é calculado em Reais sempre após o encerramento do pregão regular da Bovespa em
cada Dia de Pregão, apurado com base nos mesmos critérios utilizados para o cálculo do primeiro valor de
fechamento do IBrX-50.
O VPL do Fundo é definido como a soma de todos os ativos do Fundo (inclusive dinheiro disponível e
contas a receber), menos o passivo do Fundo. O VPL de cada PIBB é calculado dividindo-se o VPL do
Fundo pelo número de PIBBs em circulação no encerramento do Dia de Pregão em questão.
Não obstante, o Regulamento prevê que as despesas do Fundo relativas à taxas de licença devidas à
Bovespa e à Taxa de Administração (conforme definido no item "Taxas e Despesas" abaixo) podem ser
incluídas em conta própria do Fundo e pagas exclusivamente com receitas auferidas pelo Fundo através de
operações de empréstimo de Ações IBrX-50 ou outras receitas extraordinárias, podendo tais receitas ser
utilizadas, a critério do Administrador, para pagamento dos demais encargos do Fundo, bem como para
compensar parte dos erros de aderência entre a carteira do Fundo e o IBrX-50.
Conforme disposto na Instrução 359, as aplicações do Fundo em ativos de renda variável (tais como as
Ações IBrX-50) e seus derivativos serão avaliadas conforme a metodologia utilizada no cálculo do IBrX50, ou seja, utilizando-se as cotações de fechamento.
Os demais ativos da carteira do Fundo, tais como títulos de renda fixa e demais Investimentos Permitidos
que não sejam ativos de renda variável e seus derivativos, serão marcados a mercado de acordo com o
disposto na Instrução 305, emitida pela CVM em 5 de maio de 1999, e nas demais regulamentações
aplicáveis. A marcação a mercado (MtM) consiste em registrar todos os ativos, para efeito de valorização
e cálculo de quotas de fundos de investimento, pelos preços negociados no mercado em casos de ativos
líquidos ou, quando este preço não é observável, pela melhor estimativa de preço que o ativo teria em uma
eventual operação feita no mercado.
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De modo a facilitar a comparação da performance do Fundo com a performance do IBrX-50, o Fundo
poderá ajustar o VPL dos PIBBs para um valor equivalente ao número em pontos do IBrX-50, conforme
valor de fechamento do IBrX-50, observando-se o encerramento do pregão regular da Bovespa, sempre
que a Bovespa efetuar ajustes significativos no número em pontos do IBrX-50. Para atingir tal objetivo o
Fundo poderá, conforme o caso, desdobrar os PIBBs, entregando PIBBs adicionais aos Quotistas, ou
amortizar os PIBBs existentes (vide item "Amortização de PIBBs" abaixo para obter informações
adicionais).
O VPL por PIBB em 8 de setembro de 2005 era R$41,5974707. Valores atualizados do VPL por PIBB
estão disponíveis no Website do Fundo.
Emissão de PIBBs
Emissão Padrão
Os investidores podem solicitar a emissão de PIBBs em qualquer Dia de Pregão em que a emissão de
PIBBs não estiver suspensa.
Para solicitar a emissão de PIBBs, o investidor deve entregar ao Fundo, por intermédio de um Agente
Autorizado, (i) uma ou mais Carteiras Mínimas de Emissão, e (ii) a respectiva Quantia de Ajuste de
Emissão, e tal investidor também terá de pagar ao Administrador a Taxa de Ingresso. Na data deste
Prospecto, os PIBBs somente podiam ser emitidos em Lotes de Emissão de 200.000 PIBBs ou múltiplos
inteiros destes. O Fundo não emitirá Lotes de Emissão em troca de pagamento exclusivamente em
dinheiro.
A carteira de Ações IBrX-50 integrantes de uma Carteira Mínima de Emissão refletirá a composição do
IBrX-50 e, portanto, poderá variar no decorrer do tempo à medida que forem efetuadas mudanças na
composição do IBrX-50. A composição da Carteira Mínima de Emissão aplicável a emissões efetuadas em
determinado Dia de Pregão será divulgada no Website do Fundo antes da abertura do pregão regular da
Bovespa no Dia de Pregão em questão. Nenhuma mudança na Carteira Mínima de Emissão aplicável a
emissões efetuadas em um Dia de Pregão será permitida a partir do início do pregão da Bovespa no Dia de
Pregão.
Além da entrega da(s) Carteira(s) Mínima(s) de Emissão, os investidores que estiverem solicitando a
emissão de PIBBs também poderão ter que pagar (ou, conforme o caso, poderão receber) uma Quantia de
Ajuste de Emissão, de modo a corrigir eventuais distorções causadas pelo arredondamento do número de
Ações IBrX-50 integrantes de uma Carteira Mínima de Emissão entregue por um investidor e pelo fato de
o VPL dos PIBBs que estiverem sendo emitidos ser calculado somente depois do encerramento do pregão
regular da Bovespa no Dia de Pregão da emissão. A Quantia de Ajuste de Emissão está atualmente
limitada pela Instrução 359 a um máximo de 0,2% do valor da Carteira Mínima de Emissão, conforme
calculado no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal integralização for
solicitada.
A Quantia de Ajuste de Emissão aplicável a um Lote de Emissão relativo a emissões efetuadas em um
determinado Dia de Pregão será divulgada no Website do Fundo entre o encerramento do pregão regular
da Bovespa no Dia de Pregão em questão e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão
imediatamente seguinte.
As solicitações de emissão devidamente efetuadas até uma hora antes do encerramento do pregão regular
da Bovespa em determinado Dia de Pregão serão válidas no Dia de Pregão em questão e baseadas no VPL
do Fundo determinado nesse Dia de Pregão. Qualquer solicitação de emissão de PIBBs transmitida após
tal horário não será aceita.
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Emissões de PIBBs e a CPMF
Conforme explicado acima (e ressalvadas as disposições contidas no item "Emissões com Carteiras
Compostas de uma Única Ação" abaixo), o Fundo apenas emitirá um Lote de Emissão mediante a entrega
da Carteira Mínima de Emissão, Quantia de Ajuste de Emissão e Taxa de Ingresso aplicáveis, e não
emitirá um Lote de Emissão exclusivamente em troca de pagamento em dinheiro. Contudo, com o fim de
atender as atuais exigências da legislação relativa à CPMF (conforme definido na Seção "Aspectos
Tributários”), as operações de emissão deverão ocorrer da seguinte maneira:
•

o investidor que quiser integralizar um Lote de Emissão receberá instruções detalhadas do respectivo
Agente Autorizado para emitir um documento de ordem de crédito bancário ("DOC") ou outro
mecanismo de transferência de dinheiro autorizado pela legislação aplicável (a ser determinado a
critério do Administrador, sendo cada qual denominado "Ordem de Pagamento"), a título de
pagamento do Lote de Emissão e o Fundo venderá o Lote de Emissão ao investidor; e

•

o investidor venderá a Carteira Mínima de Emissão ao Fundo e o Fundo emitirá uma Ordem de
Pagamento ao investidor para compra da Carteira Mínima de Emissão respectiva. Qualquer Quantia
de Ajuste de Emissão devida pelo investidor ao Fundo será adicionada, conforme o caso, na Ordem
de Pagamento emitida pelo investidor ao Fundo. Caso a Quantia de Ajuste de Emissão seja devida
pelo Fundo ao investidor, o valor de tal Quantia de Ajuste de Emissão será incluído no valor da
Ordem de Pagamento de responsabilidade do Fundo.

Como regra geral, o investidor estará sujeito à incidência da CPMF, sobre o valor da Ordem de Pagamento
emitida pelo investidor ao Fundo pelo preço de compra à vista estimado do Lote de Emissão, à alíquota de: (i)
0,38%, caso as ações sejam adquiridas com recursos provenientes das contas correntes de depósito à vista e (ii)
0%, caso as ações sejam adquiridas com recursos oriundos das contas investimento
Mecanismo de Emissão Conjunta de PIBBs
O Administrador, a seu critério, poderá permitir que investidores criem PIBBs em conjunto por meio do
agrupamento de Ações IBrX-50 por eles detidas que, quando dessa forma agrupadas, formem uma ou mais
Carteiras Mínimas de Emissão. O número de PIBBs que será entregue a cada investidor será proporcional ao
valor de mercado da carteira entregue ao Fundo por cada investidor.
Além da entrega da(s) Carteira(s) Mínima(s) de Emissão, os investidores que estiverem solicitando a emissão
conjunta de PIBBs também poderão ter que pagar (ou, conforme o caso, poderão receber) uma Quantia de Ajuste
de Emissão, de modo a corrigir eventuais distorções causadas pelo arredondamento do número de Ações IBrX-50
integrantes de uma Carteira Mínima de Emissão entregue pelos investidores e pelo fato de que o VPL dos PIBBs
que estiverem sendo emitidos ser calculado somente depois do encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia
de Pregão da emissão. A Quantia de Ajuste de Emissão estava, na data deste Prospecto, limitada pela Instrução
359 a um máximo de 0,2% do valor da Carteira Mínima de Emissão, conforme calculado no encerramento do
pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal integralização for solicitada.
Emissões com Carteiras Compostas de uma Única Ação
Com o fim de auxiliar o rebalanceamento da composição da carteira do Fundo, o Administrador poderá, a
seu critério, permitir que o investidor entregue uma carteira composta somente de determinada Ação IBrX-50
ou de determinada ação que será incluída na composição do IBrX-50 após o rebalanceamento do IBrX-50.
Apenas as ações negociadas na Bovespa no Dia de Pregão da solicitação de emissão de PIBBs poderão ser
usadas para tal emissão de PIBBs.
O número de PIBBs entregue ao investidor que tiver solicitado a emissão de PIBBs de acordo com este
mecanismo de emissão com carteira composta de uma única ação será calculado com base no preço de mercado
da ação no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente anterior à data de
solicitação da emissão, ajustado de modo a refletir as Distribuições declaradas em relação à ação em questão.
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Como acontece com emissões padrão, os investidores que solicitarem a emissão de PIBBs de acordo com esse
mecanismo de emissão com carteira composta de uma única ação poderão também ter que pagar (ou,
conforme o caso, poderão receber) uma quantia em Reais ("Quantia de Ajuste de Emissão com uma Única
Ação") de modo a corrigir distorções causadas pelo arredondamento do número de ações entregues pelo
investidor e pelo fato de o VPL dos PIBBs emitidos somente ser calculado depois do encerramento do pregão
regular da Bovespa no Dia de Pregão da emissão. A Quantia de Ajuste de Emissão com uma Única Ação está
atualmente limitada pela Instrução 359 a um máximo de 0,2% do valor dos PIBBs emitidos, conforme
calculado no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal emissão for solicitada.
O Administrador informará ao investidor que solicitar a emissão de PIBBs através do mecanismo de emissão
com carteira composta de uma única ação o valor da Quantia de Ajuste de Emissão com uma Única Ação
aplicável a tal emissão entre o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão da emissão e a
abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente seguinte.
Para fins de atendimento das atuais exigências da legislação da CPMF, a emissão de PIBBs de acordo com
este mecanismo de emissão com carteira composta de uma única ação será processada de maneira idêntica à
especificada no item "Emissão de PIBBs e a CPMF" acima aplicável a Lotes de Emissão.
Entrega de PIBBs
Os PIBBs que forem emitidos serão entregues ao Quotista que tiver solicitado a respectiva emissão no prazo
necessário para a liquidação de operações com títulos e valores mobiliários na Bovespa que atualmente é de
até três Dias de Pregão. Normalmente espera-se que os PIBBs sejam entregues ao Quotista que solicitar uma
emissão no terceiro Dia de Pregão após o dia de tal solicitação de emissão.
Suspensão da Emissão de PIBBs
A emissão de PIBBs também poderá ser suspensa pelo Administrador, a seu critério, sempre que a Bovespa
ou a CVM suspender a negociação de PIBBs.
Além disso, o Administrador poderá suspender a emissão de PIBBs durante o período que se inicia 5 dias
úteis antes e se encerra 5 dias úteis após a data oficial da mudança quadrimestral da composição da carteira
teórica do IBrX-50, que ocorre no primeiro dia útil de cada mês de janeiro, maio e setembro ("Período de
Rebalanceamento").
Taxa de Ingresso
Será cobrada uma Taxa de Ingresso por ocasião da emissão de PIBBs (vide item "Taxas e Despesas" abaixo
para uma descrição detalhada do valor atual da Taxa de Ingresso).
Resgate de PIBBs
Resgate Padrão
Os Quotistas podem resgatar PIBBs em qualquer Dia de Pregão. Ressalvadas as disposições contidas abaixo
no item "Amortização de PIBBs", e quando da liquidação do Fundo, os PIBBs não poderão ser resgatados em
troca de pagamento em dinheiro e, exceto pelo disposto abaixo no item "Resgate Mediante Entrega de uma
Única Ação", normalmente serão resgatados por meio da entrega pelo Fundo ao Quotista que solicitou o
resgate, através de um Agente Autorizado, (i) de uma Carteira de Resgate em troca de cada Lote de Resgate, e
(ii) da Quantia de Ajuste de Resgate. O Quotista que solicitar o resgate também terá de pagar a Taxa de
Resgate ao Administrador por ocasião do resgate de PIBBs.
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Ressalvado o disposto abaixo no item "Limitações à Entrega de Ações no Resgate de PIBBs", a carteira de
ações integrantes da Carteira de Resgate refletirá, na medida do razoavelmente possível, a composição do
IBrX-50 e, portanto, será modificada no decorrer do tempo, à medida que forem efetuadas mudanças na
composição da carteira teórica do IBrX-50. A composição da Carteira de Resgate aplicável a resgates
efetuados em determinado Dia de Pregão será informada no Website do Fundo antes da abertura do pregão
regular da Bovespa no Dia de Pregão em questão. Não será permitida nenhuma modificação da Carteira de
Resgate aplicável a resgates efetuados nesse Dia de Pregão uma vez que se tenha iniciado o pregão regular da
Bovespa nesse Dia de Pregão.
Além do recebimento da(s) Carteira(s) de Resgate, os investidores que estiverem resgatando PIBBs também
poderão receber (ou, conforme o caso, terão que pagar), quantia em Reais de modo a corrigir distorções
causadas pelo arredondamento do número de Ações IBrx-50 integrantes de uma Carteira de Resgate entregue
ao investidor que tiver solicitado o resgate e pelo fato de o VPL dos PIBBs que estiverem sendo resgatados ser
calculado somente após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão do resgate.
A Quantia de Ajuste de Resgate aplicável a um Lote de Resgate com relação a resgates efetuados em
determinado Dia de Pregão será informada no Website do Fundo entre o encerramento do pregão regular da
Bovespa no Dia de Pregão em questão e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão
imediatamente seguinte. A Quantia de Ajuste de Resgate estava, na data deste Prospecto, limitada pela
Instrução 359 a um máximo de 0,2% do valor da Carteira de Resgate conforme calculado no encerramento do
pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal resgate foi solicitado.
Qualquer pagamento relativo a Direitos de Crédito devido a um Quotista que tiver solicitado o resgate será
transferido a tal Quotista que tiver solicitado o resgate até o 15º dia útil do mês seguinte ao recebimento pelo
Fundo do pagamento (no todo ou em parte).
As solicitações de resgate validamente efetuadas até uma hora antes do encerramento do pregão regular da
Bovespa em determinado Dia de Pregão serão válidas no Dia de Pregão em questão com base no VPL do
Fundo determinado nesse Dia de Pregão. Ordens de resgate de PIBBs transmitidas após tal horário não serão
aceitas.
Resgates de PIBBs e a CPMF
Conforme explicado acima (e ressalvadas as disposições contidas abaixo no item "Amortização de PIBBs" e
quando da liquidação do Fundo), o Fundo não entregará exclusivamente dinheiro quando do resgate de
PIBBs e, salvo nos casos mencionados abaixo no item "Resgates Mediante Entrega de Uma Única Ação", os
PIBBs são normalmente resgatados através da entrega pelo Fundo de uma Carteira de Resgate e, conforme o
caso, de uma Quantia de Ajuste de Resgate. Contudo, com o fim de atender as atuais exigências da CPMF, as
operações de resgate deverão ocorrer da seguinte maneira:
•

o Quotista receberá instrução detalhada do respectivo Agente Autorizado para emitir uma Ordem de
Pagamento ao Fundo para compra da Carteira de Resgate respectiva e o Fundo venderá a Carteira de
Resgate ao Quotista, e

•

o Quotista venderá o Lote de Resgate ao Fundo e o Fundo emitirá uma Ordem de Pagamento ao
Quotista a título de pagamento do Lote de Resgate. Qualquer Quantia de Ajuste de Resgate devida
pelo Quotista ao Fundo será adicionada, conforme o caso, na Ordem de Pagamento emitida pelo
Quotista ao Fundo. Caso a Quantia de Ajuste de Resgate seja devida pelo Fundo ao Quotista, o valor
de tal Quantia de Ajuste de Resgate será incluído no valor da Ordem de Pagamento de
responsabilidade do Fundo sendo que os valores devidos a título de imposto de renda na fonte serão
deduzidos da Ordem de Pagamento de responsabilidade do Fundo.
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Resgates Mediante Entrega de Uma Única Ação
Com a finalidade de auxiliar o rebalanceamento da composição da carteira do Fundo, o Administrador
poderá, a seu critério, autorizar um Quotista a receber uma carteira composta somente de determinada Ação
IBrX-50 ou de determinada ação que deixará de integrar a composição do IBrX-50 após o rebalanceamento
do IBrX-50. Somente as ações negociadas na Bovespa no Dia de Pregão da solicitação de resgate poderão ser
utilizadas para tal resgate de PIBBs.
O número de ações a ser entregue ao investidor que estiver solicitando resgate de PIBBs de acordo com este
mecanismo de resgate mediante entrega de uma única ação será calculado com base no preço de mercado
desta única ação no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente anterior à
data de solicitação do resgate, conforme ajustado de forma a refletir distribuições declaradas relativas às ações
em questão.
Como acontece com resgates padrão, os Quotistas que efetuarem resgate de PIBBs de acordo com
este mecanismo de resgate único de ações poderão também ter direito de receber (ou, conforme o
caso, poderão ficar obrigados a pagar) quantia em Reais ("Quantia de Ajuste de Resgate com uma
Única Ação") com o fim de corrigir distorções causadas pelo arredondamento do número de Ações
IBrX-50 entregue ao Quotista que tiver solicitado o resgate e pelo fato de o VPL dos PIBBs
resgatados ser calculado somente após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de
Pregão do resgate. A Quantia de Ajuste de Resgate com uma Única Ação está atualmente limitada
pela Instrução 359 a um máximo de 0,2% do valor dos PIBBs resgatados conforme calculado no
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal resgate foi solicitado.
O Administrador divulgará a Quantia de Ajuste de Resgate com uma Única Ação ao Agente Autorizado o
qual, por sua vez, o informará ao Quotista que efetuar resgate de PIBBs de acordo com este mecanismo de
resgate mediante entrega de uma única Ação IBrX-50 acerca da Quantia de Ajuste de Resgate com uma Única
Ação aplicável a tal resgate entre o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão do resgate e
a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente seguinte.
Com o fim de atender as atuais exigências da CPMF, o resgate de PIBBs de acordo com este mecanismo de
resgate mediante entrega de uma única ação será processado, e ocorrerá, de maneira idêntica à especificada
acima no item "Resgate de PIBBs e a CPMF" aplicável aos Lotes de Resgate.
Comprovação do Custo de Aquisição dos PIBBs
Ao solicitar o resgate de PIBBs, o Quotista deverá fornecer ao Agente Autorizado, o qual enviará ao
Administrador com pelo menos 3 horas de antecedência em relação ao encerramento do pregão regular da
Bovespa no dia útil seguinte à solicitação do resgate pelo Quotista, as notas de corretagem ou outros
documentos necessários à apuração, pelo Administrador, do custo de aquisição dos PIBBs que serão
resgatados. Na hipótese do Administrador não receber tais documentos no prazo estipulado a solicitação
do resgate será automaticamente cancelada, devendo o Quotista solicitar novamente o resgate,
observando os procedimentos aplicáveis.
Entrega de Carteiras de Resgate
Ressalvadas as disposições contidas abaixo no item "Limitações à Entrega de Ações quando do
Resgate de PIBBs", as Ações IBrX-50 serão entregues ao Quotista que tiver solicitado o resgate no
prazo necessário para a liquidação de operações com títulos e valores mobiliários na Bovespa que
na data deste Prospecto era de até 3 Dias de Pregão (sendo tal prazo denominado "Período de
Entrega da Carteira de Resgate"). Espera-se que as Ações IBrX-50 que devem ser entregues por
ocasião do resgate de PIBBs sejam normalmente entregues ao Quotista que solicitar o resgate no
terceiro Dia de Pregão após o dia de solicitação de tal resgate.
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Limitações à Entrega de Ações quando do Resgate de PIBBs
Em nenhum momento o Fundo poderá se recusar a honrar solicitação de resgate que tiver sido validamente
efetuada. Contudo, se a negociação de uma ou mais Ações IBrX-50 a serem entregues pelo Fundo como parte
da Carteira de Resgate estiver suspensa, o Fundo somente ficará obrigado a entregar ao Quotista que tiver
solicitado o resgate, dentro do Período de Entrega da Carteira de Resgate, as Ações IBrX-50 integrantes da
Carteira de Resgate cuja negociação não estiver dessa forma suspensa, podendo o Fundo entregar as Ações
IBrX-50 cuja negociação estiver suspensa em período superior ao Período de Entrega da Carteira de Resgate.
Além disso, durante a parte de um Período de Rebalanceamento na qual a emissão de PIBBs estiver suspensa
pelo Administrador, este poderá, a seu critério, atender solicitação de resgate mediante a entrega ao Quotista
que tiver solicitado o resgate de Carteira de Resgate que reflita a composição da carteira do Fundo quando da
realização da solicitação de resgate, mesmo que a Carteira de Resgate não reflita a composição do IBrX-50 no
momento da solicitação de resgate.
Taxa de Resgate
Será cobrada uma Taxa de Resgate por ocasião do Resgate de PIBBs (vide item "Taxas e Despesas" abaixo
para uma descrição detalhada do valor atual da Taxa de Resgate).
Limitação do montante do número de PIBBs detidos por Quotista
Nenhum Quotista está autorizado a deter mais do que 30% do número total de PIBBs em circulação
("Limite de 30%").
Sempre que chegar ao conhecimento do Administrador que um Quotista não está observando o Limite de
30%, o Administrador notificará o Quotista dando conta de sua inobservância e este disporá de 3 Dias de
Pregão da data da notificação para reduzir sua posição em PIBBs seja (i) vendendo PIBBs na Bovespa, ou
(ii) solicitando o resgate de PIBBs.
Se o Quotista não reduzir sua posição em PIBBs conforme solicitado até o encerramento do referido prazo de 3
Dias de Pregão, a quantidade de PIBBs que exceder o Limite de 30% será compulsoriamente resgatada pelo
Fundo (vide item "Resgate Compulsório de PIBBs" abaixo para obter informações adicionais).
Resgate Compulsório de PIBBs
Todos os PIBBs detidos por um Quotista não residente no Brasil serão resgatados compulsoriamente pelo
Fundo sempre que o Administrador verificar que tal Quotista tenha, direta ou indiretamente, adquirido
ou detenha PIBBs e concluir que tal aquisição ou titularidade de PIBBs poderia resultar na violação da
legislação brasileira ou de qualquer jurisdição aplicável a tal Quotista não residente. Ademais, caso um
Quotista não observe o Limite de 30%, a quantidade de PIBBs que exceder tal Limite de 30% será
compulsoriamente resgatada pelo Fundo.
O resgate compulsório será efetuado no terceiro Dia de Pregão a contar da data da comunicação pelo
Administrador ao Quotista referente ao não cumprimento por tal Quotista de tais disposições. O resgate
compulsório será processado, sempre que razoavelmente possível, da mesma maneira como são
processados os resgates de PIBBs solicitados voluntariamente pelos Quotistas.
Amortização de PIBBs
De modo a facilitar a comparação da performance do Fundo com a performance do IBrX-50, o Fundo
poderá ajustar o VPL dos PIBBs para um valor equivalente ao número em pontos do IBrX-50, conforme
primeiro valor de fechamento, observando-se o encerramento do pregão regular da Bovespa, sempre que a
Bovespa efetuar ajustes significativos no número em pontos do IBrX-50. Para tanto, o Fundo poderá
amortizar PIBBs mediante pagamento, em moeda corrente do Brasil, a todos os Quotistas, de parcela do
VPL de seus PIBBs, sem redução do número de PIBBs.
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O Fundo também poderá amortizar PIBBs mediante pagamento, em moeda corrente nacional, a todos os
Quotistas, de uma parcela do VPL de seus PIBBs, sem redução do número de PIBBs, caso a performance
do Fundo exceda a do IBrX-50.
Qualquer amortização será feita de maneira proporcional entre todos os PIBBs em circulação à época da
amortização respectiva.
Negociação de PIBBs na Bovespa e Custódia pela CBLC
Os PIBBs emitidos pelo Fundo encontram-se listados para negociação na Bovespa.
Além da possibilidade de adquirirem PIBBs no âmbito da Distribuição Pública e da possibilidade de terem
novos PIBBs emitidos pelo Fundo, investidores poderão também se tornar Quotistas do Fundo através da
aquisição de PIBBs no mercado à vista da Bovespa, sujeito a eventuais suspensões na negociação de
PIBBs.
Da mesma forma, caso queiram desfazer-se de seu investimento no Fundo, Quotistas que não possuam a
quantidade mínima de PIBBs para efetuar o resgate de PIBBs na forma descrita no Regulamento, ou
aqueles que simplesmente não desejem efetuar o resgate de PIBBs na forma descrita no Regulamento,
poderão vender seus PIBBs no mercado à vista da Bovespa.
Como toda entidade cujos valores mobiliários são listados para negociação junto à Bovespa, o Fundo, ao
solicitar a autorização para listagem dos PIBBs junto à Bovespa, teve que aderir ao Regulamento do
Emissor da CBLC ("Regulamento CBLC"). O Regulamento CBLC tem por objeto disciplinar a prestação,
pela CBLC, de serviço de custódia de valores mobiliários e outros instrumentos, o qual contempla, dentre
outras atividades de caráter instrumental e complementar, a guarda e o tratamento dos eventos de
custódia relativos aos valores mobiliários mantidos sob custódia. Para tanto é feita a transferência de
titularidade dos valores mobiliários registrados em nome do investidor original para o da CBLC, que
passa a ser, em conseqüência, a proprietária fiduciária dos valores mobiliários, exclusivamente para fins de
custódia, sem que disto resulte transferência plena de sua propriedade.
Sendo assim, todo investidor que decidir negociar PIBBs através da Bovespa deverá estar ciente de que
seus PIBBs estarão registrados junto ao Administrador em nome da CBLC, esta na qualidade de
proprietária fiduciária. No entanto, a CBLC fornecerá ao Administrador, sempre que este solicitar,
qualquer informação a respeito dos Quotistas que tenham seus PIBBs detidos através da propriedade
fiduciária da CBLC, sempre limitadas àquelas que o próprio Administrador solicitaria diretamente a tais
Quotistas caso estes não detivessem seus PIBBs através da propriedade fiduciária da CBLC.

DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Política de Voto
O Regulamento dispõe que a política do Fundo é de não exercer o direito de voto relativo às Ações IBrX50 integrantes da carteira do Fundo nas assembléias gerais das Companhias IBrX-50 emissoras de tais
Ações IBrX-50.
Não obstante, o Administrador poderá, a seu exclusivo critério e discricionariedade, diretamente ou por
representantes legalmente constituídos, comparecer às referidas assembléias gerais e exercer o direito de
voto do Fundo, hipótese em que deverá divulgar o teor e justificativa dos votos proferidos no Website do
Fundo. No entanto, o Administrador só exercerá o direito de voto do Fundo com relação àquelas Ações
IBrX-50 que não tenham sido objeto de Empréstimo para Voto.
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Outrossim, os Quotistas poderão, sujeito a certas limitações, pegar emprestado Ações IBrX-50 do Fundo
proporcionalmente aos PIBBs que detêm para exercer seu direito de voto nas assembléias gerais das
Companhias IBrX-50 emissoras de tais Ações IBrX-50 (vide item "O Processo de Investimento – Políticas
de Empréstimo de Ações" acima para obter informações adicionais).
Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria
O exercício contábil do Fundo se encerra em 31 de março de cada ano. As demonstrações financeiras
anuais do Fundo serão elaboradas de acordo com as regras contábeis emitidas pela CVM e serão
auditadas pelos auditores independentes registrados junto à CVM. Os auditores independentes do Fundo
na
data
deste
Prospecto
eram
PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes
("PricewaterhouseCoopers") (vide item "Administração do Fundo – Auditor Independente" abaixo para
obter informações adicionais).
No prazo máximo de 60 dias a contar do encerramento de um exercício contábil, as demonstrações
financeiras do Fundo relativas a tal exercício estarão disponíveis para qualquer interessado. As
demonstrações financeiras também serão publicadas no Website do Fundo.
Informações sobre o Fundo
Informações relativas ao Fundo estão e serão publicadas no Website do Fundo. Tais informações incluem
as informações que devem ser inseridas no Website do Fundo conforme exigido pela Instrução 359,
incluindo informações sobre os Agentes Autorizados, as taxas e despesas do Fundo, emissões e resgates
(inclusive suspensão de emissões de PIBBs), empréstimos de ações, a composição da carteira do Fundo, a
metodologia de cálculo de IBrX-50, a composição atualizada do IBrX-50, as ações emprestadas pelo
Fundo, a suspensão da negociação de PIBBs na Bovespa e o aviso a potencias investidores não residentes
no Brasil. Uma cópia da Instrução 359, do Regulamento, de contratos celebrados pelo Fundo ou pelo
Administrador com relação ao Fundo também estão e serão publicadas no Website do Fundo.
Os Quotistas também poderão obter informações relativas ao Fundo:
•

por meio de correspondência enviada à atenção do Administrador, no endereço Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa – Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo - SP;

•

por mensagem de correio eletrônico endereçada a investfone@itau.com.br; ou

•

por telefone através dos números: (55) (11) 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800160411 (demais localidades no Brasil) e fax: (55) (11) 3274-3120.

Qualquer ato ou fato relevante inerente à operação do Fundo ou à capacidade do Administrador de
desempenhar suas obrigações que poderia ter impacto significativo sobre a capacidade do Fundo de atingir
seu Objetivo de Investimento será (i) publicado na página inicial do Website do Fundo; (ii) comunicado via
correio enviado aos endereços de correio eletrônico registrados junto ao Website do Fundo; e (iii) comunicado
via sistema de divulgação de informações da Bovespa.
Substituição do Administrador
O Administrador será substituído caso:
•

o Administrador seja descredenciado para realizar atividades de administração de carteira, por
decisão final da CVM;

•

o Administrador renuncie; ou

•

os Quotistas decidam, em uma assembléia geral de Quotistas, destituir o Administrador.
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Caso o Administrador renuncie de suas funções para com o Fundo este deverá comunicar imediatamente
tal fato à CVM e convocar uma assembléia geral de Quotistas para deliberar sobre a sua substituição ou a
liquidação do Fundo. O Administrador permanecerá responsável pela administração do Fundo até que o
novo administrador designado pelos Quotistas em assembléia geral de Quotistas tenha assumido suas
funções de administrador do Fundo, ou até a liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro.
Os Quotistas só podem substituir o Administrador mediante decisão tomada em assembléia geral de
Quotistas. Caso seja destituído por decisão dos Quotistas reunidos em assembléia geral de Quotistas, o
Administrador comunicará tal fato imediatamente à CVM. As circunstâncias sob as quais o
Administrador pode, irá ou será solicitado a convocar uma assembléia geral de Quotistas variam, como
também variam os requisitos de quorum de instalação e deliberação necessários para aprovar qualquer
iniciativa de substituição do Administrador em tais assembléias (vide o item "Assembléias Gerais de
Quotistas" abaixo para obter informações adicionais).
Liquidação do Fundo
Os Quotistas podem decidir pela liquidação do Fundo. Quotistas somente podem decidir pela liquidação
do Fundo em uma assembléia geral de Quotistas. As circunstâncias sob as quais o Administrador pode, irá
ou será solicitado a convocar uma assembléia geral variam, como também variam os requisitos de quorum
de instalação e deliberação necessários para aprovar qualquer iniciativa de liquidação do Fundo em tais
assembléias (vide item "Assembléias Gerais de Quotistas" abaixo para obter informações adicionais).
Além disso:
•

o Administrador liquidará o Fundo caso todos os PIBBs sejam resgatados;

•

o Fundo será imediatamente liquidado ou incorporado a outro fundo se algum Quotista detiver mais
de 49% dos PIBBs emitidos pelo fundo e tal situação perdurar por mais de 3 meses, exceto se, de
acordo com o disposto na Instrução 359, tal Quotista se enquadrar em exceção a tal limitação;

•

o Administrador está autorizado a liquidar o Fundo caso (i) a Bovespa pare de gerir, calcular,
divulgar ou manter o IBrX-50, e (ii) os Quotistas reunidos em assembléia geral de Quotistas
convocada por tal motivo, não consigam chegar a uma decisão quanto (A) a mudança de política de
investimento ou do Objetivo de Investimento do Fundo, ou (B) a liquidação do Fundo; e

•

caso a CVM cancele a autorização para funcionamento do Fundo por descumprimento das normas e
regulamentos aos quais o Fundo está sujeito, o Administrador convocará imediatamente uma
assembléia geral de Quotistas para decidir acerca da liquidação do Fundo.

Na hipótese de liquidação do Fundo mediante deliberação dos Quotistas em assembléia geral de
Quotistas, o Administrador, assim que possível, liquidará o Fundo e distribuirá a cada Quotista sua
quota-parte do patrimônio do Fundo, descontadas as taxas e despesas aplicáveis.
Poderes Reservados aos Quotistas
Somente Quotistas, reunidos em assembléia geral de Quotistas, podem aprovar:
(i)

as demonstrações financeiras do Fundo;

(ii)

a substituição do Administrador;

(iii)

a mudança da política de investimento e do Objetivo de Investimento do Fundo;

71

(iv)

o aumento da Taxa de Administração (conforme definido no item "Taxas e Despesas" abaixo), da
Taxa de Ingresso e da Taxa de Resgate;

(v)

a mudança do endereço do Website do Fundo;

(vi)

a fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo;

(vii)
e

alterações no Contrato de Licenciamento que possam acarretar aumento das Despesas do Fundo;

(viii)

outras alterações no Regulamento que não sejam alterações resultantes de decisões relativas aos incisos
(ii) a (v) acima.

Não obstante, o Regulamento pode ser alterado pelo Administrador, independentemente da assembléia geral
de Quotistas, ou de consulta aos Quotistas, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade
de atendimento à exigência expressa da CVM, de adequação a normas legais ou regulamentares ou, ainda, em
virtude da atualização de endereço ou informações para contato com o Administrador, ou da alteração do
Prazo de Solicitação de Emprétimo para Voto.

Assembléias Gerais de Quotistas
Assembléia Geral Ordinária
A assembléia geral ordinária será convocada pelo Administrador, anualmente, até o dia 30 de junho de
cada ano, para deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo.
A assembléia geral ordinária somente poderá ser realizada após a divulgação das demonstrações
financeiras do Fundo, a serem analisadas e votadas em tal assembléia, no Website do Fundo, com prazo
de antecedência mínimo de 15 dias, devendo as mesmas ficar também à disposição dos Quotistas na sede
do Administrador.
Assembléia Geral Extraordinária
O Administrador poderá convocar uma assembléia geral extraordinária de Quotistas a qualquer tempo.
Além disso, o Administrador convocará uma assembléia geral extraordinária de Quotistas:
•

sempre que solicitado por Quotistas que detenham, no mínimo, 5% do total dos PIBBs emitidos
("Assembléia Solicitada por Quotista"). Qualquer Assembléia Solicitada por Quotista será convocada pelo
Administrador em até 30 dias, contanto que as despesas incorridas com a realização de tal Assembléia
Solicitada por Quotista corram por conta do Quotista ou dos Quotistas que solicitaram tal Assembléia
Solicitada por Quotista, salvo se tal Assembléia Solicitada por Quotista deliberar em contrário;

•

caso (i) o erro de aderência do Fundo, calculado como o desvio padrão populacional das diferenças
entre a variação percentual diária do valor patrimonial dos PIBBs e a variação percentual diária do
valor de fechamento do IBrX-50 no encerramento do pregão regular da Bovespa nos últimos 60
pregões, seja superior a 2 pontos percentuais, (ii) a diferença entre a rentabilidade acumulada do
Fundo e a rentabilidade acumulada do primeiro valor de fechamento do IBrX-50 no encerramento do
pregão regular, em um período de 60 pregões, seja superior a 2 pontos percentuais, ou (iii) a diferença
entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do primeiro valor de
fechamento do IBrX-50 no encerramento do pregão regular da Bovespa em um período de 12 meses
seja superior a 4 pontos percentuais (qualquer uma de tais assembléias, uma "Assembléia de Desvio do
IBrX-50"). Em qualquer Assembléia de Desvio do IBrX-50, o Administrador dará explicações das
razões que, no seu entendimento, motivaram o erro de aderência ou a diferença de rentabilidade e os
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Quotistas decidirão acerca da liquidação do Fundo ou substituição do Administrador. Uma
Assembléia de Desvio do IBrX-50 será realizada dentro de 15 dias da data de ocorrência de qualquer
dos eventos referidos acima exceto que uma Assembléia de Desvio do IBrX-50 não poderá ser
realizada (i) até um prazo mínimo de 30 dias contados da data de realização da última Assembléia de
Desvio do IBrX-50, caso não tenha sido decidida a substituição do Administrador, e (ii) até um prazo
mínimo de 90 dias contados da data de realização da última Assembléia de Desvio do IBrX-50, caso
tenha sido decidida a substituição do Administrador;
•

para que se decida acerca da (i) mudança da política de investimento ou do Objetivo de Investimento
do Fundo, ou (ii) liquidação do Fundo caso a Bovespa pare de gerir, calcular, divulgar ou manter o
IBrX-50; e

•

para que se decida acerca da (i) substituição do Administrador, ou (ii) liquidação do Fundo caso o
Administrador renuncie.

Convocação da Assembléia Geral de Quotistas
Qualquer assembléia geral de Quotistas será convocada por edital enviado à Bovespa e publicado no
Website do Fundo com no mínimo 10 dias de antecedência da data da assembléia geral de Quotistas. De
tal edital deve constar a data e horário da assembléia geral de Quotistas, o local de realização da mesma, a
ordem do dia com os assuntos a serem tratados na assembléia, juntamente com (caso aplicável)
informações detalhadas acerca de qualquer proposta de alteração do Regulamento a ser discutida em tal
assembléia.
Quorum de Instalação e de Votação em uma Assembléia Geral de Quotistas
Uma assembléia geral de Quotistas pode ser validamente instalada com a presença de pelo menos 1
Quotista (presente pessoalmente ou através de representante legal devidamente nomeado).
Cada Quotista terá direito a 1 voto nas assembléias gerais de Quotistas por cada PIBB de que for
proprietário.
Deliberações de Quotistas reunidos em assembléia geral de Quotistas serão tomadas pelo voto dos
Quotistas que detiverem a maioria dos PIBBs presentes em tal assembléia geral de Quotistas ("Maioria
Simples"), exceto que:
•

deliberações acerca da substituição do Administrador devem ser tomadas pelos votos de Quotistas que
detenham, no mínimo, 75% do total dos PIBBs emitidos pelo Fundo, exceto se tal deliberação for
tomada (A) em uma Assembléia de Desvio do IBrX-50, ou (B) em uma assembléia geral de Quotistas
convocada para deliberar acerca da renúncia do Administrador, casos em que o voto da Maioria
Simples será suficiente para aprovar a substituição do Administrador ou a liquidação do Fundo;

•

uma deliberação acerca da mudança do Objetivo de Investimento ou da política de investimento do
Fundo deve ser tomada por Quotistas que detenham, no mínimo, 75% do total dos PIBBs emitidos
pelo Fundo;

•

uma deliberação acerca do aumento da Taxa de Administração, da Taxa de Ingresso e da Taxa de Resgate
deve ser tomada por Quotistas que detenham, no mínimo, a maioria absoluta dos PIBBs emitidos pelo
Fundo; e

•

uma deliberação acerca da fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo deve
ser tomada por Quotistas que detenham, no mínimo, a maioria absoluta dos PIBBs emitidos pelo
Fundo, exceto se tal deliberação for tomada (A) em uma Assembléia de Desvio do IBrX-50, ou (B) em
uma assembléia geral de Quotistas convocada para deliberar acerca da renúncia do Administrador,
casos em que o voto da Maioria Simples será suficiente para aprovar a liquidação do Fundo.
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Nem o Administrador nem pessoas a ele ligadas poderão votar quando se tratar de deliberação acerca da
substituição do Administrador. Além disso, nenhum Quotista poderá votar pela indicação de um novo
administrador para o Fundo, caso tal Quotista seja ligado, direta ou indiretamente, a tal potencial novo
administrador do Fundo.
Dia Útil
Para fins do Regulamento, é considerado dia útil qualquer dia que não Sábado, Domingo, ou outro dia
em que os bancos estejam obrigados ou autorizados por lei ou regulamentação aplicável a permanecer
fechados no local da sede do Administrador, que, atualmente, fica na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil.
Foro
O Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil foi eleito, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações ou processos judiciais relativos ao Fundo
ou a questões decorrentes do Regulamento.
Adesão ao Regulamento
Conforme disposto no Regulamento, todo investidor ao (i) solicitar a emissão de PIBBs, (ii) adquirir
PIBBs na Bovespa, ou (iii) de qualquer outra forma se tornar Quotista do Fundo estará automaticamente
aderindo e concordando com todas as disposições do Regulamento.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

O Administrador
O Fundo é administrado pelo Banco Itaú, instituição financeira com sede no Brasil, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob nº 60.701.190/0001-04, estando devidamente autorizada pela CVM a prestar
serviços de administração de ativos de acordo com o Ato Declaratório da CVM/SIN/990, de 6 de julho de 1989.
De acordo com as demonstrações financeiras do Banco Itaú protocolodas junto ao Banco Central, o
Banco Itaú é o segundo maior banco privado no Brasil em 31 de dezembro de 2004, com patrimônio
líquido de R$14 bilhões e total de ativos de R$130,3 bilhões. No exercício terminado em 2004, o Banco
Itaú apresentou lucro líquido de R$3,8 bilhões e registrou um valor de mercado de R$44,1 bilhões.
O Banco Itaú atua em diversos segmentos bancários, operando carteiras comerciais, de investimentos, de
crédito ao consumidor e de crédito imobiliário. O Banco Itaú também atua nas áreas de arrendamento
mercantil, underwriting, custódia, corretagem de valores mobiliários, na administração de fundos mútuos de
investimento e na administração de recursos, seguros, capitalização, previdência complementar, câmbio,
finanças corporativas e financiamento ao comércio exterior, incluindo através de uma parceria com State Street
Corporation, empresa prestadora de serviços de mercado de capitais com atuação a nível mundial.
O Banco Itaú iniciou a sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros na década de
60, tendo constituído seu primeiro fundo mútuo de investimentos em fevereiro de 1966.
O Banco Itaú é um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, tendo sob sua
administração patrimônio de terceiros no valor de aproximadamente R$92,4 bilhões em 30 de junho de
2005, e atuando, principalmente, nos segmentos de fundos mútuos de investimento, de fundos de pensão e
de pessoas físicas.
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O Banco Itaú presta também serviços de custódia através de um de seus departamentos, chamado "Itaú
Serviços para o Mercado de Capitais". O Itaú Serviços para o Mercados de Capitais presta serviços de
custódia, controladoria de fundos e escrituração há mais de 30 anos no mercado brasileiro. Com mais de
R$237,5 bilhões em recursos de terceiros sob custódia, de fundos de investimento, fundos de pensão e
fundos offshore, conforme dados obtidos em 31 de dezembro de 2004, o Itaú Serviços para o Mercados de
Capitais tem participação de 39% no mercado brasileiro no que diz respeito à custódia de fundos
brasileiros e de 34% no que diz respeito à custódia de produtos internacionais (tais como fundos offshore,
ADRs e investidores não residentes).
Experiência do Administrador como gestor de fundos passivos e histórico de erro de aderência
Em 30 de junho de 2005, o Banco Itaú administrava R$6,9 bilhões em ativos de renda variável. Dentre os ativos de
renda variável (ativos de renda variável tais como fundos de renda variável, participações societárias, carteiras
administradas, etc.) administrados pelo Banco Itaú, encontram-se os ativos do Fundo, cujo patrimônio líquido,
em 30 de junho de 2005, era equivalente a R$335.337,00. No Fundo, o erro de aderência em relação ao IBrX-50,
na data de 30 de junho de 2005, era de 0,03% ao ano para os últimos 60 pregões com base em rentabilidades
diárias e, portanto, em niveis abaixo do permitido no em Regulamento (que é 2% ao ano).
Ainda assim o Banco Itaú não pode garantir que futuramente o erro de aderência do Fundo não será
maior ou igual aos apresentados efetivamente pelo Fundo no passado.
Papel do Administrador
O Banco Itaú, na qualidade de Administrador, está autorizado pelo Regulamento a praticar todos os atos
necessários à gestão da carteira do Fundo, observadas as limitações previstas na Instrução 359, no
Regulamento, na legislação aplicável e em regulamentações, bem como a exercer todos os direitos inerentes
aos ativos do Fundo, inclusive poderes para contratar terceiros devidamente qualificados para prestar serviços
com relação às atividades do Fundo.
Aquisição de PIBBs pelo Administrador
O Administrador, bem como pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Administrador poderão, a qualquer
tempo, adquirir e negociar PIBBs.
Não obstante, o Administrador não poderá atuar como formador de mercado para os PIBBs.
Coligadas do Administrador como Corretoras do Fundo
Observadas as disposições legais aplicáveis, é permitido às coligadas do Administrador atuar
como corretoras do Fundo com relação a compras e vendas de valores mobiliários para o Fundo,
ficando estipulado, contudo, que suas comissões de corretagem serão pelo menos tão favoráveis
ao Fundo quanto as geralmente pagas a tais corretoras por outros investidores institucionais tais
como o Fundo.
Agentes Autorizados
Investidores que queiram solicitar a emissão ou o resgate de PIBBs devem transmitir suas
solicitações de emissão ou resgate a determinados agentes membros do sistema brasileiro de
distribuição que tenham sido autorizados pelo Administrador, mediante Contrato de
Intermediação (conforme definido abaixo), a processar a emissão e resgate de PIBBs ("Agentes
Autorizados"). Os Agentes Autorizados são responsáveis por, além de outras coisas, manter todos
os documentos cadastrais dos Quotistas e verificar que os investidores que solicitaram a emissão ou
resgate de PIBBs preencham devidamente os requisitos de qualificação e elegibilidade estabelecidos
pelo Contrato de Intermediação (conforme definido abaixo), pelo Regulamento, pela Instrução 359
e por qualquer outra lei aplicável.
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O primeiro Agente Autorizado contratado é a Itaú Corretora S.A., sociedade com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Av. Hugo Beolchi nº 900, 15º andar e inscrita no CNPJ sob o nº
61.194.353/0001-64.
Tão logo outros Agentes Autorizados sejam contratados pelo Administrador, suas informações para
contato estarão disponíveis no Website do Fundo.
Uma lista completa dos Agentes Autorizados esta disponível no Website do Fundo e é periodicamente
atualizada.
Contrato com os Agentes Autorizados
O Administrador celebrará um contrato com cada Agente Autorizado (sendo cada qual denominado um
"Contrato de Intermediação" e, em conjunto, "Contratos de Intermediação"), substancialmente na mesma
forma do Contrato de Intermediação celebrado com a Itaú Corretora S.A., o qual regulará, dentre outras
coisas, os serviços de intermediação a serem prestados por cada Agente Autorizado com relação ao
processamento de ordens de emissão e resgate de PIBBs, assim como a compra e venda de PIBBs no
mercado secundário através de tais Agentes Autorizados. Em geral, os Contratos de Intermediação conterão
os mesmos termos e condições.
De acordo com os Contratos de Intermediação, cada Agente Autorizado estará autorizado a, dentre outras
coisas: (i) intermediar a emissão e o resgate de PIBBs no mercado primário, assim como a compra e venda
de PIBBs no mercado secundário; (ii) abrir contas de custódia e registro para controle das posições dos
Quotistas; (iii) promover o Fundo junto a certos investidores, em consonância com o Regulamento e a
Instrução 359; (iv) manter relação com investidores em potencial e com os Quotistas; e (v) manter um
serviço de atendimento ao Quotista, inclusive para realizar o processamento de solicitações de empréstimo
de ações pelos Quotistas para o fim de votação nas assembléias gerais de qualquer Companhia IBrX-50,
conforme permitido no Regulamento e na legislação aplicável.
Os Agentes Autorizados estarão ainda autorizados a oferecer serviços e processar a emissão de PIBBs para
qualquer pessoa.
Além disso, cada Agente Autorizado será responsável (i) pela obtenção e manutenção das informações e
registros referentes a cada um dos Quotistas para quem preste serviços, conforme exigido pela lei aplicável;
(ii) por verificar tais informações e registros relativos a Quotistas, de forma a cumprir com a legislação
brasileira que visa coibir a lavagem de dinheiro no Brasil; e (iii) por informar aos investidores estrangeiros
que estiverem investindo no Brasil ao amparo da Resolução 2.689 acerca do Regulamento do Fundo e do
termo de adesão a ser assinado por cada investidor quando estiver pela primeira vez requerendo a emissão
ou aquisição de PIBBs, certificando-se de que tais investidores estrangeiros tenham acesso a todas as
informações necessárias à emissão e ao resgate de PIBBs.
O Administrador fornecerá a cada Agente Autorizado um modelo do termo de adesão a ser assinado pelo
investidor quando da sua primeira solicitação de emissão ou aquisição de PIBBs. Cada Agente Autorizado
requererá que cada investidor, ao solicitar pela primeira vez a emissão ou aquisição de PIBBs, assine tal
termo de adesão que será mantido por cada Agente Autorizado juntamente com as informações do
investidor.
Cada Agente Autorizado ficará responsável por manter e conservar as informações e registros para os
Quotistas conforme exigido pela legislação e regulamentação aplicável, sendo ademais responsável por
qualquer indenização decorrente do processamento da emissão ou aquisição de PIBBs a investidores que
não atendam às exigências constantes do Regulamento.
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Auditor Independente
As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas pelos auditores independentes do Fundo,
PricewaterhouseCoopers. A PricewaterhouseCoopers é registrada na CVM sob o nº 2879, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400, 7º ao 11º
andares.
Licença da Bovespa
A Bovespa e o Administrador celebraram o Contrato de Licenciamento, em 22 de abril de 2004, pelo qual
a Bovespa licenciou ao Administrador o direito ao uso não exclusivo de algumas Marcas Bovespa, dentre
elas, as marcas "Bovespa" e "IBrX-50", no âmbito das atividades do Fundo.
O Contrato de Licenciamento tem prazo de cinco anos, podendo as partes, no encerramento do referido
prazo, acordar a prorrogação deste.
De acordo com o Contrato de Licenciamento, a Bovespa não cobrará quaisquer taxas ou royalties pelo uso
das Marcas Bovespa durante o prazo de duração de cinco anos do Contrato de Licenciamento. Se, após o
primeiro período de cinco anos, quando da renovação do Contrato de Licenciamento, a Bovespa decidir
cobrar taxa e/ou royalties pelo uso das Marcas Bovespa, as taxas e/ou royalties passarão a constituir
despesa do Fundo (vide item "Taxas e Despesas – Despesas do Fundo" abaixo para obter informações
adicionais sobre Despesas do Fundo).
O Contrato de Licenciamento será rescindido se: (i) o Fundo for liquidado; (ii) o Banco Itaú ou quaisquer
empresas controladoras direta ou indiretamente por Itaúsa – Itaú Investimentos S.A. deixarem de ser o
Administrador; (iii) o Administrador não usar as Marcas Bovespa dentro de 180 dias da data de assinatura do
Contrato de Licenciamento; ou (iv) no caso de liquidação judicial ou extrajudicial ou falência de qualquer das
partes.

TAXAS E DESPESAS
Despesas do Fundo
As despesas a seguir são pagas e arcadas pelo Fundo (as "Despesas do Fundo"):
(i)

impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais que incidam ou venha a incidir sobre
os ativos, direitos e obrigações do Fundo;

(ii) despesas incorridas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de
relatórios, formulários e periódicos, conforme previsto na legislação aplicável;
(iii) despesas incorridas com correspondências de interesse do Fundo;
(iv) honorários e despesas do auditor independente;
(v) emolumentos e comissões pagas em operações realizadas pelo Fundo;
(vi) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão da defesa dos
interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de qualquer eventual condenação
imputada ao Fundo;
(vii) a contribuição anual devida à Bovespa;
(viii) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários do Fundo;
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(ix) despesas com fechamento de câmbio para as operações permitidas, ou relativas a operações
envolvendo certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, no caso de tais ativos passarem
a integrar o IBrX-50;
(x) royalties que eventualmente venham a ser cobrados pela Bovespa; e
(xi) a taxa de administração devida ao Administrador no montante de 0,059% ao ano, calculada sobre o
VPL do Fundo ("Taxa de Administração"), a qual será calculada e paga diariamente, ao final de cada
dia útil.
Quaisquer despesas não definidas como Despesas do Fundo em conformidade com o Regulamento ou com
a Instrução 359 serão pagas e arcadas pelo Administrador.
As despesas previstas nos itens (x) e (xi) acima podem ser apropriadas em conta própria do Fundo e pagas
exclusivamente em função das receitas auferidas pelo Fundo através de operações de empréstimo de Ações
IBrX-50 ou outras receitas extraordinárias, podendo tais receitas ser utilizadas, a critério do
Administrador, para pagamento dos demais encargos do Fundo, bem como para corrigir eventuais erros
de aderência entre a carteira do Fundo e o IBrX-50.
Caso o montante das despesas do Fundo exceda o montante disponível em caixa na carteira do Fundo, tais
despesas excedentes serão pagas com o produto da venda de ativos da carteira do Fundo (vide Seção "Fatores de
Risco – Histórico operacional recente, taxas e despesas" acima para obter informações adicionais).
Estimativa de Despesas do Fundo
No exercício social do Fundo iniciado na data de constituição do Fundo e encerrado em 31 de março de
2005, o Fundo teve despesas de R$[ ] ([ ]% do VPL do Fundo). O Administrador estima que as despesas
anuais do Fundo para o exercício social que se iniciou em abril de 2005 e que será encerrado em 31 de
março de 2006 serão equivalentes a aproximadamente R$[ ] ou [ ]% do VPL do Fundo, assumindo que o
VPL do Fundo será de aproximadamente R$[ ] após a Distribuição Pública.
No entanto, o valor total de taxas e despesas a serem pagos pelo Fundo pode variar de acordo com o VPL do
Fundo e não pode ser estimado com certeza devido a natureza do Fundo. Embora os valores de certas taxas e
despesas do Fundo possam ser estimados, não é possível estimar a dimensão do Fundo após a Distribuição
Pública e, por conseguinte, seu VPL. Dependendo do tamanho do Fundo no futuro, o impacto das taxas e
despesas que não variam de acordo com o tamanho do Fundo será maior e poderá ocasionar um alto coeficiente
de despesas em relação ao VPL do Fundo. As estimativas acima referidas foram feitas com base no exercício social
do Fundo iniciado na data de constituição do Fundo e encerrado em 31 de março de 2005.
Não há garantias de que as despesas anuais do Fundo serão equivalentes a aproximadamente [ ]% do VPL
do Fundo no futuro.
Estimativa das Despesas Anuais do Fundo para o Exercício Social do Fundo
iniciado encerrado em 31 de março de 2005 (1) (2)
Taxa de Administração
R$[ ]
Contribuição Anual da Bovespa
R$[ ]
Taxa de Fiscalização CVM
R$[ ]
Emolumentos e Comissões relativos às operações do Fundo incluindo
R$[ ] (3)
comissão de corretagem
Honorários e Despesas de Auditores Independentes
R$[ ]
Outras Despesas Fixas
R$[ ]
Total
R$[ ]
Observação:
(1) Assumindo o VPL do Fundo de R$[ ], após a Distribuição Pública.
(2) Taxas de órgãos reguladores, bem como de associações de auto-regulação e de clearings podem sofrer
alterações no futuro, podendo o montante de despesas e taxas aplicáveis ao Fundo vir a ser alterado.
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Taxa de Ingresso e Taxa de Resgate
O investidor que solicitar a emissão de PIBBs deverá pagar ao Administrador uma taxa no montante de
0,05% do valor do investimento ("Taxa de Ingresso"). O valor máximo da Taxa de Ingresso que um
investidor deverá pagar estava limitado, na data deste Prospecto, a R$ 2.000,00 por dia, contanto que tais
investimentos sejam feitos através do mesmo Agente Autorizado.
O Quotista que solicitar o resgate de PIBBs deverá pagar ao Administrador uma taxa no montante de
0,05% do valor do resgate ("Taxa de Resgate"). O valor máximo da Taxa de Resgate que um Quotista
deverá pagar estava limitado, na data deste Prospecto, a R$ 2.000,00 por dia, contanto que tais resgates
sejam feitos através do mesmo Agente Autorizado.
O Administrador poderá unilateralmente reduzir o valor da Taxa de Ingresso ou da Taxa de Resgate,
contanto que tal redução seja igualmente aplicável a todos os Quotistas. No entanto, qualquer majoração
no valor da Taxa de Ingresso ou da Taxa de Resgate deverá ser previamente aprovada em assembléia geral
de Quotistas, por Quotistas que detenham pelo menos a maioria absoluta de todos os PIBBs emitidos pelo
Fundo.
Taxas de Ingresso e Taxas de Resgate são pagas e devidas ao Administrador e não pagas e devidas ao
Fundo.
Qualquer mudança na Taxa de Ingresso e na Taxa de Resgate será comunicada pelo Administrador aos
investidores, na forma da Instrução 359.
Outras Taxas
Nenhuma taxa será paga ao Fundo ou ao Administrador com relação à compra e venda de PIBBs na
Bovespa. No entanto, a compra e a venda de PIBBs na Bovespa estarão sujeitas às taxas de corretagem e
outras comissões de praxe no mercado.
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O IBRX-50 E AS COMPANHIAS IBRX-50

A discussão apresentada abaixo constitui um resumo do IBrX-50 e das companhias com a maior participação no
IBrX-50. Esta Seção é baseada em informações públicas fornecidas pela Bovespa e por cada uma das
Companhias IBrX-50 listadas abaixo. As informações estabelecidas abaixo têm o objetivo de apresentar somente
uma discussão geral, sem a pretensão de ser uma análise completa.
A BOVESPA
A Bovespa é a maior bolsa de valores do Brasil por volume médio negociado diariamente, com capitalização
bursátil total de todas as companhias listadas de aproximadamente R$975,8 bilhões (US$420,6 bilhões) em 8
de setembro de 2005 e uma média de volume diário de negociação de R$1,3 bilhão (US$582,6 milhões)
durante todo o mês de agosto de 2005 (considerando 23 dias de negociação).
Em 8 de setembro de 2005 havia 380 companhias listadas na Bovespa. Os cinco valores mobiliários mais
ativamente negociados representaram aproximadamente 36,5% da totalidade das negociações realizadas no
mercado à vista da Bovespa durante o mês de agosto de 2005. Negociações de valores mobiliários nas bolsas
de valores no Brasil podem ser realizadas, em determinadas situações, fora das bolsas, apesar de o volume das
referidas negociações ser limitado. A tabela abaixo apresenta certos indicadores das atividades do mercado na
Bovespa nos anos encerrados em 2001, 2002, 2003 e 2004 e no período encerrado em 31 de agosto de 2005:

Número de Companhias Listadas
Capitalização bursátil (US$ bilhão)
Volume Negociado médio diário
(US$ milhão)

2001

2002

2003

2004

31de agosto
de 2005

428
185,4

399
124,0

369
234,2

358
340,9

380
402,0

265,3

197,9

271,9

419,7

681,7

Fonte: Bovespa para dados referentes ao número de companhias listadas e capitalização bursátil e base de
dados da Economática para dados referentes ao volume negociado.
A fim de reduzir a volatilidade, a Bovespa adotou um sistema de "circuit breaker" segundo o qual o pregão
regular pode ser suspenso por um período de 30 minutos ou uma hora sempre que índices da Bovespa se
enquadrem nos limites de 10% e 15%, respectivamente, no que tange aos níveis do índice em pregões regulares
anteriores.
A negociação na Bovespa por não residentes no Brasil está sujeita a certas exigências específicas impostas pela
legislação brasileira aplicável a investimentos estrangeiros (vide Seção "O Mercado de Capitais Brasileiro"
acima para obter informações adicionais).
A Bovespa é uma entidade sem fins lucrativos, composta por sociedades corretoras membros, que opera
por meio de sistema eletrônico de negociação. A negociação na Bovespa é limitada às sociedades
corretoras membros e outras instituições autorizadas. A negociação é realizada através do Mega Bolsa, um
sistema de terminais remotos de negociações que promove uma interligação eletrônica entre as nove bolsas de
valores brasileiras, incluindo a Bovespa, das 10:00 horas às 17:00 horas, horário de São Paulo. A Bovespa
permite também a negociação, por corretoras comuns e virtuais, das 17:45 horas às 19:00 horas, horário de
São Paulo, por meio de um sistema online designado "After Market". A negociação no After Market se sujeita
a limites regulatórios quanto à volatilidade de preço e volume de ações negociadas por intermédio de
corretoras virtuais.
A entrega e o pagamento dos valores mobiliários são efetuados através da CBLC, a câmara de liquidação e
custódia da Bovespa, assim como de todas as outras bolsas de valores brasileiras. Desde a introdução do
novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, em vigor desde 22 de abril de 2002, a entrega de valores mobiliários
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pelo vendedor e a liquidação financeira da operação ocorrem ao mesmo tempo, no terceiro Dia de Pregão
seguinte ao da realização da operação. Antes da introdução do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, havia
uma diferença de um dia entre a entrega dos valores mobiliários pelo vendedor e a liquidação financeira da
operação.
O IBRX-50
O IBrX-50 foi desenvolvido para ser um referencial para os investidores e administradores de carteira. É
um dos indicadores mais representativos e diversificados da performance dos preços das principais ações
brasileiras negociadas na Bovespa, a maior bolsa de valores brasileira e um dos maiores mercados de ações
da América Latina em termos de capitalização bursátil, volume de negociações e número de companhias
listadas. No enceramento do pregão da Bovespa, em 1º de setembro de 2005 (data do mais recente
rebalanceamento do IBrX-50), as Ações IBrX-50 representavam aproximadamente 66,8% da capitalização
total de mercado da Bovespa. Abaixo encontra-se uma breve descrição das principais características do
IBrX-50.
O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais
negociadas no mercado de ações da Bovespa em termos de número de negócios e volume financeiro,
ponderadas na carteira teórica do IBrX-50 pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação no
mercado de ações da Bovespa. A base do IBrX-50 foi fixada em 1.000 pontos para a data de 30 de dezembro
de 1997 e sua divulgação teve início em 2 de janeiro de 2003, sendo que, nesta data, para adequar-se à base
inicial, o valor de mercado da carteira teórica do IBrX-50 foi ajustado por um redutor (coeficiente de ajuste).
O coeficiente de ajuste mencionado acima será alterado sempre que necessário para acomodar inclusões ou
exclusões de ações na carteira, por ocasião dos rebalanceamentos periódicos ou quando ocorrerem ajustes
decorrentes de Distribuições/eventos concedidos pelas Companhias IBrX-50, de forma que o IBrX-50 se ajuste
automaticamente. Maiores detalhes sobre o coeficiente de ajuste podem ser obtidos junto à Bovespa.
As Ações IBrX-50 representam, em conjunto, as ações mais líquidas negociadas na Bovespa, escolhidas de
acordo com o critério de inclusão descrito abaixo em "Critério para Determinação da Composição e
Ponderação das Ações IBrX-50 no IBrX-50", durante os 12 meses imediatamente anteriores. A
composição do IBrX-50 é reajustada no primeiro dia útil de janeiro, maio e setembro de cada ano,
também usando o critério descrito abaixo em "Critério para Determinação da Composição e Ponderação
das Ações IBrX-50 no IBrX-50".
A Bovespa calcula o IBrX-50 em tempo real, considerando os últimos preços de todas as Ações IBrX-50
no mercado de ações à vista, com base nos negócios efetuados na Bovespa. A Bovespa é responsável pela
gestão, cálculo, publicação e manutenção do IBrX-50. Os investidores podem acessar o preço do IBrX-50
por meio da rede da Bovespa, de Agentes Autorizados e no Website do Fundo.
Capitalização Bursátil
O quadro a seguir contém a capitalização bursátil total de todas as Ações IBrX-50 e de todas as
companhias listadas na Bovespa em 1º de setembro de 2005:

Capitalização Bursátil Total
Todas as Ações IBrX-50
(total de 50 Ações IBrX-50, total de 46 Companhias IBrX-50)
Todas as companhias listadas na Bovespa
(total de 380 companhias)
Fonte: Bovespa.
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Em
R$ 1.000,00

Participação
(%)

634.802.903,67

66,8

950.889.721,49

--

Performance do IBrX-50 Durante os Últimos Oito Anos e Aderência do Fundo ao IBrX-50
O diagrama a seguir demonstra a comparação da performance do IBrX-50 em dólares dos EUA e em Reais
nos últimos oito anos desde a sua criação:
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
dez-97 jun-98 dez-98 jun-99 dez-99 jun-00 dez-00 jun-01 dez-01 jun-02 dez-02 jun-03 dez-03 jun-04 dez-04 jun-05

IBrX-50 R$

IBrX-50 US$

Fonte: Economática.
No gráfico a seguir, é apresentado o histórico de desempenho do VPL dos PIBBs em relação ao IBrX-50.
Conforme pode ser observado, a aderência do Fundo ao IBrX-50 é significativa:

Valor Patrimonial do PIBB e
Cotação de Fechamento do Índice IBrX-50
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Cotação de Fechamento do Índice IBrX-50

Fonte: Site do PIBB (www.pibb.com.br)

82

Critério para Determinação da Composição e Ponderação das Ações IBrX-50 no IBrX-50
O IBrX-50 é atualmente composto por 50 Ações IBrX-50 emitidas por 46 diferentes Companhias
IBrX-50 que, em conjunto, representam as ações de maior liquidez negociadas na Bovespa (em
termos de número e volume de operações) durante os 12 meses precedentes. A composição do
IBrX-50 é ajustada no primeiro dia útil de janeiro, maio e setembro. Uma ação será incluída no
IBrX-50 se preencher concomitantemente os critérios abaixo, durante os 12 meses imediatamente
anteriores ("Critérios"):
(i)

ser uma das 50 ações com maior índice de liquidez apurado durante o referido período;

(ii)

ter sido negociada durante, no mínimo, 80% dos Dias de Pregão durante o referido período; e

(iii)

a companhia não pode estar sob regime de processo falimentar, situação especial ou ainda estar sob
prolongado período de suspensão de negociação.

O índice de liquidez mencionado no item (i) acima, computa a liquidez de qualquer ação vis-à-vis a
liquidez de todas as outras ações negociadas na Bovespa, levando em consideração tanto o volume
financeiro quanto o volume de negócios. Maiores detalhes sobre o índice de liquidez e sua metodologia de
cálculo podem ser obtidos junto à Bovespa.
O IBrX-50 constitui um índice de retorno total que pressupõe o reinvestimento de todas as Distribuições
efetuadas por conta das Ações IBrX-50. A metodologia de reinvestimento do IBrX-50 pressupõe o seguinte
tratamento no tocante a Distribuições relativas a qualquer Ação IBrX-50 feita pela respectiva Companhia
IBrX-50:
•

todas as Distribuições inclusive dividendos distribuídos pelas Companhias IBrX-50 são reinvestidos,
no dia da declaração de tal distribuição pela Companhia IBrX-50, em Ações IBrX-50 adicionais na
mesma proporção da composição da carteira teórica do IBrX-50;

•

direitos de subscrição recebidos são vendidos e o valor recebido é considerado reinvestido em Ações
IBrX-50 adicionais na mesma proporção da composição da carteira teórica do IBrX-50; e

•

a distribuição de Ações IBrX-50 adicionais é mantida na carteira teórica do IBrX-50.

Maiores detalhes acerca da metodologia usada pela Bovespa no cálculo do preço do IBrX-50, inclusive das
fórmulas para cálculo da liquidez de cada ação negociada na Bovespa e para cálculo da alteração da
ponderação de cada Ação IBrX-50 em decorrência de Distribuições relativas a qualquer Ação IBrX-50
por uma Companhia IBrX-50 poderão ser obtidos junto à Bovespa.
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COMPANHIAS IBRX-50
Na data deste Prospecto, as 15 Ações IBrX-50 que apresentavam as maiores participações individuais na
carteira teórica do IBrX-50 (válida a partir de 1º de setembro de 2005) representavam 78,8% da carteira
teórica do IBrX-50, conforme apresentado no quadro abaixo:
Ação
Petrobrás PN
Petrobrás ON
Vale do Rio Doce PNA
Banco Itaú Holding Financeira PN
Vale do Rio Doce ON
Banco Bradesco PN
AMBEV PN
Unibanco – Units
Itaúsa PN
Telemar PN
Embraer PN
Cia Energética de Minas Gerais PN
Cia Siderúrgica Nacional ON
Gerdau S.A. PN
Usiminas PNA
Caemi PN
Aracruz PNB
Brasil Telecom Participações PN
Braskem PNA
Eletrobrás ON
Eletrobrás PNB
Metalúrgica Gerdau PN
Telemar ON
Cia Brasileira de Distribuição PN
Bradespar PN
Votorantim Celulose e Papel PN
Klabin PN
Sabesp ON
TIM Participações PN
Telemar Participações PNA
Sadia PN
Telesp Participações PN
Souza Cruz ON
Banco do Brasil ON
Cia Siderúrgica de Tubarão PN
Cia de Concessões Rodoviárias ON
NET Serviços de Comunicação PN
Brasil Telecom Participações ON
Telesp Celular PN
Brasil Telecom PN
Transmissão Paulista PN
Copel PNB
Tele Centro-Oeste PN
Perdigão PN
Embratel Participações PN
Acesita PN
Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga PN
Telemig Celular Participações PN
Eletropaulo Metropolitana PN
Celesc PNB
Contax Participações PN
Contax Participações ON

Código de negociação
na Bovespa
PETR4
PETR3
VALE5
ITAU4
VALE3
BBDC4
AMBV4
UBBR11
ITSA4
TNLP4
EMBR4
CMIG4
CSNA3
GGBR4
USIM5
CMET4
ARCZ6
BRTP4
BRKM5
ELET3
ELET6
GOAU4
TNLP3
PCAR4
BRAP4
VCPA4
KLBN4
SBSP3
TCSL4
TMAR5
SDIA4
TSPP4
CRUZ3
BBAS3
CSTB4
CCRO3
NETC4
BRTP3
TLPP4
BRTO4
TRLP4
CPLE6
TCOC4
PRGA4
EBTP4
ACES4
PTIP4
TMCP4
ELPL4
CLSC6
CTAX4
CTAX3

Fonte: Bovespa.
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Participação
Individual no IBrX-50
14,7%
11,5%
8,6%
7,4%
6,9%
6,8%
4,3%
3,2%
2,9%
2,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,7%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%

Participação
Acumulada no IBrX-50
14,7%
26,3%
34,8%
42,3%
49,2%
56,0%
60,3%
63,4%
66,3%
68,9%
71,4%
73,6%
75,6%
77,3%
78,8%
80,1%
81,2%
82,3%
83,3%
84,3%
85,1%
86,0%
86,8%
87,6%
88,4%
89,1%
89,7%
90,3%
90,9%
91,5%
92,1%
92,7%
93,3%
93,9%
94,4%
94,9%
95,3%
95,8%
96,3%
96,7%
97,2%
97,6%
98,0%
98,4%
98,7%
99,0%
99,3%
99,5%
99,7%
99,9%
99,9%
100,0%

Companhias IBrX-50 com a maior participação no IBrX-50
As Companhias IBrX-50 cujas ações possuem participação de aproximadamente 5% ou mais no IBrX-50
são: (i) Petróleo Brasileiro S.A. 26,3%; (ii) Companhia Vale do Rio Doce S.A. 15,5%; (iii) Banco Itaú
Holding Financeira S.A 7,4%; e (iv) Banco Bradesco S.A. 6,8%. A descrição de tais companhias, abaixo, é
baseada em informações disponíveis ao público, não tendo o Fundo, o Administrador, os Coordenadores
e os Vendedores qualquer responsabilidade quanto à veracidade, exatidão ou abrangência de tais
informações.
Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras")
A participação total da Petrobras na carteira teórica do IBrX-50, em 1º de setembro de 2005, era de 26,3%,
dividida em duas ações: (i) ação sem direito a voto PETR4, com participação de 14,7%; e (ii) ação com direito a
voto PETR3 com participação de 11,5%.
A Petrobras é uma das maiores empresas mundiais do setor integrado de gás e petróleo, atuante em uma ampla
gama de atividades. Entre essas atividades estão a exploração, o desenvolvimento, e a produção de petróleo bruto
e gás natural. Além disso, a Petrobras refina, transporta, vende, e comercializa no atacado petróleo bruto, gás
natural e produtos derivados de petróleo e também distribui produtos derivados de petróleo, álcool combustível e
gás natural para consumidores finais. A Petrobras também apresenta produção, comercialização no atacado e
distribuição no varejo de produtos petroquímicos através de participação em empresas administradas por outras
companhias. A Petrobras iniciou suas operações em 1954. Até 1995, a Petrobras beneficiou-se de monopólio
estatal nas operações de petróleo e gás.
Companhia Vale do Rio Doce ("CVRD")
A participação total da CVRD na carteira teórica do IBrX-50, em 1º de setembro de 2005, era de 15,5%,
dividida em duas ações: (i) ação sem direito a voto VALE5, com participação de 8,6%; e (ii) ação com
direito a voto VALE3 com participação de 6,9%.
A CVRD é a maior empresa de mineração diversificada nas Américas e possui três focos principais de
atuação: Mineração, Logística e Geração de Energia Elétrica. A CVRD foi fundada em 1942, sendo
privatizada em 1997. Ao longo de sua história, a CVRD expandiu sua atuação do sudeste para as regiões
Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, diversificando a carteira de produtos minerais e consolidando a
prestação de serviços logísticos, além de participar do setor de geração de energia elétrica. Com a maioria
de suas operações localizadas no Brasil, a CVRD também tem empresas controladas e coligadas nos
Estados Unidos, Argentina, Chile, Peru, França, Noruega e Bahrain, e tem escritórios em Nova York,
Bruxelas, Gabão, Tóquio e Xangai.
Banco Itaú Holding Financeira S.A. ("Itaú Holding")
A participação das ações sem direito a voto do Itaú Holding, ITAU4, na carteira teórica do IBrX-50, na
abertura do pregão regular da Bovespa em 1º de setembro de 2005, era de 7,4%.
O Itaú Holding é o controlador do Banco Itaú. O Banco Itaú é supervisionado pelo Banco Central, sendo
um dos maiores bancos do Brasil. O Banco Itaú foi fundado em 1945, tendo sua origem no Banco Central
de Crédito, antiga denominação do Banco Federal de Crédito
Nos EUA, o United States Federal Reserve outorgou ao Itaú Holding o status de Empresa Holding
Financeira (Financial Holding Company), o que permite realizar operações comerciais e bancárias e a
operar nos mercados de capitais e de seguros dos EUA, sob as mesmas condições aplicáveis às instituições
financeiras dos EUA. Além disso, o Itaú Holding desenvolve operações em outros países da América do
Norte e Central, no Mercosul e na União Européia por meio de suas subsidiárias e coligadas no exterior.
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Banco Bradesco S.A. ("Bradesco")
A participação das ações sem direito a voto do Bradesco, BBDC4, na carteira teórica do IBrX-50, na
abertura do pregão regular da Bovespa em 1º de setembro de 2005, era de 6,8%.
O Bradesco é o maior banco do setor privado (não controlado pelo Governo) no Brasil e na América
Latina como um todo, em termos de total de patrimônio líquido e fornece uma ampla gama de produtos e
serviços bancários e financeiros no Brasil e no exterior para pessoas físicas, pequenas e médias empresas
no Brasil, e sociedades e instituições de porte nacional e internacional. Seus serviços e produtos
compreendem operações bancárias, tais como: operações de crédito e captação de depósitos, emissão de
cartões de crédito, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de
previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores
mobiliários.
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ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

As informações apresentadas abaixo constituem um resumo das principais considerações fiscais da legislação
brasileira que afetam o Fundo e seus investidores e não têm o propósito de ser uma análise completa de todas as
considerações tributárias relevantes, nem de ser uma discussão exaustiva de todos os potenciais riscos fiscais inerentes
a investimentos em PIBBs.
A tributação do Fundo e dos Quotistas é extremamente complexa e envolve, entre outras coisas, questões significativas
atinentes à época e à natureza da realização de lucros, ganhos e perdas. Por esse motivo, o objetivo deste resumo é
descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aos Quotistas e ao Fundo, mais especificamente no
que tange ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IR”), ao Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (“IOF/Títulos”) e à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
("CPMF"). Podem existir exceções às regras ora apresentadas, bem como tributos adicionais que podem ser
aplicados, motivo pelo qual potenciais investidores deverão consultar seus próprios consultores e especialistas em
tributos no tocante a considerações sobre tributos brasileiros e estrangeiros relevantes a um investimento em PIBBs.
Investidores em potencial deverão também ter ciência de que as matérias discutidas no presente resumo poderão ser
afetadas por futuras alterações na legislação.
CONSIDERAÇÕES FISCAIS BRASILEIRAS
Fundo
Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao
IR. Ademais, as aplicações realizadas estão sujeitas atualmente ao IOF/Títulos à alíquota de 0%, sendo
possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao
dia. Com relação à CPMF, esta incide, como regra geral, sobre as movimentações bancárias, à alíquota de
0,38%, sendo que as operações realizadas pelo Fundo, desde que relacionadas em Portaria emitida pelo
Ministro da Fazenda, incluindo a movimentação da carteira do Fundo e o pagamento realizado pelo
Fundo no resgate das quotas, estão sujeitas ao pagamento de CPMF à alíquota de 0%.
Quotistas
Há duas maneiras de um investidor tornar-se Quotista do Fundo, quais sejam: (i) no mercado secundário,
por meio da aquisição de PIBBs dos Vendedores no âmbito da Distribuição Pública ou de outro Quotista,
após esse momento, em operação realizada no mercado à vista na BOVESPA; ou (ii) no mercado
primário, por meio da solicitação de emissão de PIBBs, podendo integralizar tais PIBBs com uma Carteira
Mínima de Emissão. As regras de tributação dos Quotistas podem variar de acordo com a forma de
entrada e saída dos Quotista no Fundo.
IR
A tributação dos Quotistas pode variar dependendo da composição da carteira do Fundo. Pelo fato do
Regulamento do Fundo determinar que pelo menos 95% do patrimônio do Fundo deve ser investido em
Ações IBrX-50, o tratamento tributário aplicável ao Fundo segue as regras descritas na legislação
tributária aplicável aos fundos de investimento em ações (aqueles fundos cujas carteiras são compostas por
ao menos 67% de ações negociadas em bolsa de valores).
Resgate dos PIBBs. Cada Quotista ficará sujeito ao IR na fonte exclusivamente quando do resgate dos
PIBBs, à alíquota de 15%. O imposto incide sobre a diferença positiva entre (i) o preço de resgate dos
PIBBs e (ii) o respectivo custo de aquisição.
Alienação dos PIBBs. O ganho auferido na venda de PIBBs em bolsa de valores, correspondente à
diferença positiva entre o preço de venda e o respectivo custo de aquisição, deve ser incluído no cômputo
da apuração mensal dos ganhos líquidos de renda variável decorrentes de todas as operações efetuadas no
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mês, nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e similares. Os ganhos líquidos mensais de renda
variável apurados estão sujeitos ao IR, à alíquota de 15%. O imposto de renda sobre os ganhos líquidos
mensais deverá ser apurado e pago pelo próprio Quotista Ademais, as operações realizadas em bolsa de
valores estão sujeitas ao IR na fonte, à alíquota de 0,005%, o qual pode ser deduzido do IR calculado
sobre os ganhos líquidos.
Integralização de PIBBs com Ações IBrX-50. A integralização das Ações IBrX-50 para aquisição de
PIBBs pode resultar em IR, se o valor de venda das Ações IBrX-50 ao Fundo for maior do que o custo de
aquisição dessas Ações IBrX-50, à alíquota de 15%, o qual deve ser calculado e recolhido pelo próprio
investidor. No caso de Quotista pessoa jurídica domiciliada no País, o ganho apurado nesse procedimento
será incluído no cálculo dos ganhos líquidos, conforme explicado acima, e não será aplicável no caso de
ações registradas em ativo permanente. No caso exclusivo do Quotista pessoa física residente no Brasil, os
ganhos decorrentes das operações (de venda das Ações IBrX-50 ao Fundo) realizadas no mês são isentos
de IR, desde que o total mensal dos valores das vendas de mesma natureza não excedam o montante de
R$35.000,00.
O IR supra descrito, seja no resgate, na alienação dos PIBBs ou na integralização das Ações IBrX-50, será: (i)
considerado definitivo no caso de pessoa física residente no Brasil, não se submetendo, portanto, a qualquer ajuste
de tributação na declaração de rendimentos; (ii) antecipação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”)
no caso de pessoa jurídica domiciliada no Brasil; e (iii) não aplicável no caso de pessoa jurídica financeira
domiciliada no Brasil ou fundos de investimentos constituídos no País. Outros investidores residentes e
domiciliados no Brasil podem ter particularidades a serem consideradas, conforme o caso.
Ademais, a despeito de isenções específicas que possam ser aplicadas, no caso das pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil, os rendimentos e ganhos auferidos no resgate ou alienação dos PIBBs e das Ações IBrX-50 serão
registrados como receitas, as quais serão incluídas na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”), além de serem ou não, dependendo do caso, sujeitas à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e à Contribuição para Programa Social (“PIS”).
No que tange aos investidores residentes e domiciliados no exterior, observa-se que, como em geral, as
mesmas regras supra descritas devem ser consideradas, sempre seguindo os comentários aplicáveis a
pessoas físicas residentes no Brasil, independentemente da natureza do investidor, com exceção de algumas
regras específicas aplicáveis (i) ao investidor estrangeiro que realize seus investimentos no Brasil nos
termos da Resolução 2689, os quais se subordinam a um tratamento fiscal privilegiado de IR, que envolve
a isenção do IR nas operações realizadas em bolsa de valores (como é o caso das alienações de PIBBs) e
aplicação de alíquota de 10% para resgate de fundo de investimento em ações (como é o caso do Fundo); e
(ii) ao investidor estrangeiro residente ou domiciliado em localidade considerada como de tributação
favorecida, os quais não se beneficiam do tratamento privilegiado descrito no item (i) e em alguns casos
podem ter a alíquota de IR agravada para 25%.
CPMF
A CPMF incide nas aquisições dos PIBBs efetuadas com recursos detidos (i) nas contas correntes de
depósito à vista, à alíquota de 0,38%; e (ii) nas contas investimento, à alíquota de 0%.
Visando atender à legislação que regula a CPMF, para integralizar PIBBs utilizando uma Carteira
Mínima de Emissão, ou múltiplos desta, cada investidor celebrará uma compra e venda privada com o
Fundo (realizada através da CBLC), por meio da qual o investidor venderá uma ou mais Carteiras
Mínimas de Emissão para o Fundo, e, concomitantemente, comprará PIBBs emitidos pelo Fundo.
IOF/Títulos
As aplicações envolvendo os PIBBs estão sujeitas atualmente ao IOF/Títulos à alíquota de 0%, não obstante ser
possível a majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia.
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PIBB Fundo de Índice Brasil-50 - Brasil Tracker
Regulamento

CAPÍTULO I
Do Fundo
O PIBB FUNDO DE ÍNDICE BRASIL - 50 - BRASIL TRACKER ("Fundo"), constituído sob a
Artigo 1º.
forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários com o objetivo de refletir a performance do Índice Brasil-50 ("IBrX-50"), calculado
pela Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa").
Parágrafo 1º. O Fundo destina-se tanto a investidores residentes no Brasil quanto a
não residentes, sendo que nenhum investidor não residente no Brasil poderá, direta ou indiretamente,
adquirir ou deter PIBBs (conforme definido no Artigo 3º deste Regulamento) se, a critério do
Administrador, a aquisição ou titularidade de PIBBs por tal investidor resultar na violação da legislação
de qualquer jurisdição, ainda que não a brasileira, onde tenha ocorrido esforço de venda para a primeira
distribuição secundária de PIBBs autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").
Parágrafo 2º. Caberá a cada investidor, a critério e à satisfação do Administrador,
demonstrar e comprovar sua qualificação para investir no Fundo.
Parágrafo 3º. Caso o Administrador conclua que algum investidor não residente no
Brasil tenha adquirido ou detenha PIBBs em desacordo com o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 1º,
tal Quotista (conforme definido no Artigo 3º deste Regulamento) terá seus PIBBs resgatados na forma do
Artigo 47 deste Regulamento, não cabendo ao Administrador qualquer responsabilidade por perdas ou
danos causados ao Quotista em decorrência de tal resgate.
Parágrafo 4º.
Tendo em vista que os PIBBs serão negociados na Bovespa, e que o
Administrador não terá qualquer controle sobre tais negociações, o Administrador não será de forma alguma
responsável caso algum investidor não residente no Brasil, agindo em desacordo com o disposto no Parágrafo 1º
deste Artigo 1º, adquira PIBBs na Bovespa tornando-se Quotista do Fundo. Ainda assim, sempre que o
Administrador conclua que algum investidor não residente no Brasil tenha adquirido ou detenha PIBBs na
Bovespa agindo em desacordo com o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 1º, será processado o resgate de PIBBs
na forma do Artigo 47 deste Regulamento.
O Fundo terá duração indeterminada e será regido pelo presente Regulamento e pelas
Artigo 2º.
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
As quotas emitidas pelo Fundo serão denominadas "Papéis de Índice Brasil - Bovespa",
Artigo 3º.
ou simplesmente "PIBBs" e detentores de PIBBs serão denominados "Quotistas".

CAPÍTULO II
Do Objetivo e Política de Investimentos
O objetivo de investimento do Fundo é refletir a performance do IBrX-50, principalmente
Artigo 4º.
através do investimento em ações integrantes da carteira teórica do IBrX-50 ("Ações IBrX-50") que tenham sido
emitidas por companhias abertas listadas na Bovespa ("Companhias IBrX-50") na mesma proporção, sempre que
razoavelmente possível, em que tais Ações IBrX-50 integrem a carteira teórica do IBrX-50, observados os limites
de diversificação e composição da carteira do Fundo conforme detalhados no Capítulo VI deste Regulamento.
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Parágrafo 1º. O Administrador deverá tomar todas as decisões de investimento e
desinvestimento com relação aos recursos ou ativos do Fundo, e deverá gerir a carteira do Fundo de
maneira a buscar alcançar o objetivo de investimento do Fundo, conforme descrito no caput deste Artigo
4º.
Parágrafo 2º. A metodologia de cálculo do IBrX-50 presume que quaisquer cupons,
recibos de subscrição, certificados de desdobramento, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações
ou outros direitos relativos às Ações IBrX-50 (doravante denominados em conjunto "Distribuições")
declarados pelas Companhias IBrX-50 são imediatamente reinvestidos em Ações IBrX-50 adicionais na
mesma proporção da composição da carteira teórica do IBrX-50, ainda que tal Distribuição não tenha
sido imediatamente paga ou distribuída. O Administrador, portanto, reinvestirá os recursos recebidos na
mesma proporção da composição da carteira, obedecendo a metodologia de cálculo do IBrX-50. Caso as
Distribuições não sejam imediatamente pagas ou distribuídas, o Fundo manterá os respectivos direitos às
Distribuições em sua carteira, utilizando-se o Administrador dos mecanismos de gestão disponíveis para,
tão somente, buscar evitar um impacto adverso relevante no nível de aderência do Fundo ao IBrX-50.
Parágrafo 3º. Não obstante o disposto no caput deste Artigo 4º, o Fundo está
autorizado a realizar operações com derivativos realizadas em bolsas de valores, em bolsas de mercadorias
e futuros ou em mercados de balcão organizados, contanto que tais operações com derivativos sejam
realizadas unicamente com o propósito de administrar os riscos inerentes à carteira do Fundo ou dos
valores mobiliários que a integrem, observados os limites de composição e diversificação da carteira do
Fundo estabelecidos no Capitulo VI deste Regulamento e na regulamentação em vigor.
Investimentos no Fundo não contam com garantia do Administrador, de qualquer
Artigo 5º.
mecanismo de seguro, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, ou, ainda, de qualquer outra pessoa ou
entidade.
Pela própria natureza do Fundo, o valor dos ativos do Fundo pode diminuir, e
Artigo 6º.
consequentemente, o valor dos PIBBs detidos por um Quotista também poderá diminuir. Sendo assim, o
valor dos PIBBs de cada Quotista poderá, a qualquer tempo, ser inferior ao valor originalmente pago por
tal Quotista pelos seus PIBBs.

CAPÍTULO III
Do IBrX-50
O IBrX-50 é um índice que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica
Artigo 7º.
composta por 50 (cinqüenta) ações selecionadas entre as mais negociadas no mercado de ações da
Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no índice pelo valor de
mercado das ações disponíveis à negociação no mercado de ações da Bovespa.
Parágrafo Único.
A Bovespa realiza uma reavaliação do seu mercado à vista a
cada período de quatro meses, de maneira a refletir no IBrX-50 mudanças na negociabilidade das ações
que compõe o IBrX-50. A Bovespa, baseada em um "índice de negociabilidade", que leva em consideração
o volume financeiro e o número de negócios, determina quais são as 50 (cinqüenta) ações mais líquidas e a
ponderação na carteira teórica do IBrX-50 pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação e, se
necessário, determinará uma nova carteira teórica para o IBrX-50, incluindo-se novas ações no IBrX-50,
retirando-se ações que faziam parte do IBrX-50 ou, ainda, atribuindo-se um novo peso às Ações IBrX-50
remanescentes.
Artigo 8º.

A Bovespa é responsável pela gestão, cálculo, divulgação e manutenção do IBrX-50.

Parágrafo 1º. Caso a Bovespa deixe de gerir, calcular, divulgar ou manter o IBrX-50, o
Administrador deverá imediatamente divulgar tal fato, na forma da regulamentação aplicável, e convocar
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uma assembléia geral de Quotistas na qual os Quotistas deverão decidir pela mudança do objetivo e
política de investimento do Fundo ou pela liquidação deste.
Parágrafo 2º. Caso os Quotistas não decidam sobre a mudança do objetivo e da
política de investimento do Fundo ou sobre a liquidação do Fundo na assembléia geral de Quotistas
mencionada no Parágrafo 1º deste Artigo 8º, o Administrador está autorizado a proceder, imediatamente,
à liquidação do Fundo.
Todas as informações sobre o IBrX-50 dispostas neste Regulamento, na página do Fundo
Artigo 9º.
na rede mundial de computadores, bem como em qualquer material de divulgação do Fundo, foram ou
serão, conforme o caso, obtidas através da Bovespa ou de sua página na rede mundial de computadores
acima mencionada, não sendo o Fundo, o Administrador ou qualquer outro prestador de serviços que
preste serviços ao Fundo ou em benefício deste, responsável por qualquer incorreção de tais informações
ou, ainda, por incorreções no cálculo do IBrX-50.
CAPÍTULO IV
Da Administração
A administração do Fundo será exercida por Banco Itaú S.A., instituição financeira cuja
Artigo 10.
sede está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100 - Torre Itaúsa - Parque Jabaquara e credenciada na CVM para o exercício de atividade de
administração de carteira através do Ato Declaratório nº CVM/SIN/990, emitido pela CVM em 6 de julho
de 1989 ("Administrador").
Observadas as limitações legais e as previstas na regulamentação em vigor e neste
Artigo 11.
Regulamento, o Administrador tem poderes para praticar todos os atos necessários à administração da
carteira do Fundo, bem como para exercer todos os direitos inerentes aos ativos que a integrem, inclusive
a contratação de terceiros devidamente habilitados para a prestação de serviços relativos às atividades do
Fundo.
Parágrafo 1º. O Administrador contratará instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários ("Agentes Autorizados") para intermediar as solicitações de
integralização e resgate de PIBBs. Uma vez iniciada sua negociação na Bovespa, PIBBs somente poderão
ser integralizados ou resgatados através de tais Agentes Autorizados.
Parágrafo 2º. O Administrador será responsável, ainda, pela verificação e comunicação
ao respectivo Quotista da ocorrência de violação por tal Quotista das disposições do Parágrafo 1º do
Artigo 1º deste Regulamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Administrador, bem como
do Artigo 46 deste Regulamento, conforme disposto no Artigo 47 deste Regulamento.
Parágrafo 3º. Uma lista com informações atualizadas a respeito dos Agentes
Autorizados, incluindo sua identificação e informações para contato será divulgada diariamente na página
do Fundo na rede mundial de computadores.
Artigo 12.

O Administrador deverá ser substituído nos seguintes casos:

I.

descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteira, por decisão
final da CVM;

II.

renúncia; ou

III.

destituição, por deliberação da assembléia geral de Quotistas.
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Parágrafo 1º. Na hipótese de renúncia, o Administrador deverá comunicar tal fato
imediatamente, na forma da regulamentação aplicável, bem como imediatamente convocar assembléia
geral de Quotistas para deliberar sobre a sua substituição ou a liquidação do Fundo. O Administrador
permanecerá responsável pela administração do Fundo até que o novo administrador indicado pela
assembléia geral de Quotistas tenha assumido suas funções como administrador do Fundo ou até a
liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo 2º. Na hipótese de destituição do Administrador pela assembléia geral de
Quotistas, o Administrador deverá comunicar imediatamente tal fato à CVM, na forma da
regulamentação em vigor.
O Administrador e, quando aplicável, os Agentes Autorizados, estão proibidos de
Artigo 13.
praticar os seguintes atos em nome do Fundo:
I.

receber depósito em sua própria conta corrente;

II.

contrair ou efetuar empréstimos, ressalvado o disposto na regulamentação aplicável, e em
regulamentação que vier a ser emitida pela CVM neste sentido;

III.

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma;

IV.

realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou de mercado de balcão
organizado por entidade autorizada pela CVM, ressalvadas as hipóteses de (a) subscrição
em distribuições públicas, (b) exercício de direito de preferência pelo Fundo, (c)
integralização e resgate de PIBBs durante a vigência da CPMF (conforme definido no
Artigo 34 deste Regulamento), e (d) operações previamente autorizadas pela CVM;

V.

vender PIBBs à prestação; e

VI.

praticar qualquer ato na qualidade de acionista de Companhias IBrX-50 que possa
impedir a negociação das Ações IBrX-50 em bolsa de valores.

PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO FUNDO, O
Artigo 14.
ADMINISTRADOR RECEBERÁ REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE AO PERCENTUAL ANUAL DE 0,059%
(CINQUENTA E NOVE MILÉSIMOS POR CENTO), CALCULADA SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO.
ESSA REMUNERAÇÃO SERÁ CALCULADA E PAGA DIARIAMENTE AO ADMINISTRADOR, NOS DIAS
CONSIDERADOS ÚTEIS.
Serão cobradas pelo Administrador diretamente dos investidores que integralizarem ou
Artigo 15.
resgatarem PIBBs, conforme o caso, as seguintes taxas a título de remuneração do Administrador:
I.

TAXA DE INGRESSO NO VALOR DE 0,05% (CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O
VALOR DO INVESTIMENTO, TAXA ESTA QUE SERÁ LIMITADA AO MONTANTE MÁXIMO DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR INVESTIDOR POR DIA, CONTANTO QUE TAIS
INVESTIMENTOS NO FUNDO SEJAM FEITOS ATRAVÉS DO MESMO AGENTE AUTORIZADO.

II.

TAXA DE RESGATE NO VALOR DE 0,05% (CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR
DO RESGATE, TAXA ESTA QUE SERÁ LIMITADA AO MONTANTE MÁXIMO DE R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS), POR INVESTIDOR POR DIA, CONTANTO QUE TAIS RESGATES SEJAM
FEITOS ATRAVÉS DO MESMO AGENTE AUTORIZADO.

Parágrafo 1º.

A taxa de ingresso será paga ao Administrador quando da integralização

de PIBBs.
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Parágrafo 2º.

A taxa de resgate será paga ao Administrador quando do resgate de

PIBBs.
As taxas previstas neste Capítulo IV não podem ser majoradas sem prévia aprovação da
Artigo 16.
assembléia geral de Quotistas.
Parágrafo 1º. O Administrador poderá, ainda, reduzir unilateralmente as taxas
previstas neste Capítulo IV sem necessidade de aprovação da assembléia geral de Quotistas, devendo tal
redução ser aplicável, de maneira uniforme, a todos os Quotistas.
Parágrafo 2º. O Administrador deverá comunicar qualquer mudança nas taxas
previstas neste Capítulo IV, na forma da regulamentação aplicável, e promover a devida alteração neste
Regulamento.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio Líquido do Fundo
Entende-se por patrimônio líquido do Fundo a soma do disponível, mais o valor da
Artigo 17.
carteira, mais os valores a receber, mais qualquer outro ativo, menos as exigibilidades.
Parágrafo único.
O patrimônio líquido do Fundo será calculado diariamente,
sempre após o encerramento do pregão regular da Bovespa, apurado com base nos mesmos critérios
utilizados para o cálculo do primeiro valor de fechamento do IBrX-50.

CAPÍTULO VI
Da Carteira
O Fundo deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio
Artigo 18.
aplicado em Ações IBrX-50 na mesma proporção, sempre que razoavelmente possível, em que tais Ações
IBrX-50 integrem a carteira teórica do IBrX-50, observado o disposto no Artigo 52 deste Regulamento.
Parágrafo 1º. Durante o período entre a data da divulgação oficial pela Bovespa da
primeira prévia da composição do IBrX-50 e um mês após a data oficial da mudança quadrimestral da
composição da carteira teórica do IBrX-50, o Administrador, agindo exclusivamente a seu critério mas
sempre tendo em vista o objetivo e a política de investimento do Fundo, efetuará o ajuste da composição
da carteira do Fundo para refletir a composição da nova carteira teórica do IBrX-50, sendo certo que,
nesse período, o Administrador deverá agir com toda a probidade para que a performance do Fundo não
se distancie da performance do IBrX-50.
Parágrafo 2º. Tendo em vista a metodologia de cálculo e divulgação do IBrX-50 e o
objetivo e a política de investimento do Fundo, o Administrador poderá ajustar a composição da carteira
do Fundo sempre que a composição do IBrX-50 sofrer ajustes devido a Distribuições, cisões,
incorporações ou qualquer outro evento que afete ou modifique a composição da carteira teórica do IBrX50.
Parágrafo 3º. Não obstante o disposto nos Parágrafos deste Artigo 18, durante o
período compreendido entre cinco dias úteis antes e cinco dias úteis após a data oficial da mudança
quadrimestral da composição da carteira teórica do IBrX-50 ("Período de Rebalanceamento"), o
Administrador poderá, a seu exclusivo critério, utilizar os procedimentos especiais previstos neste
Regulamento, tais como (i) a suspensão das integralizações de PIBBs, e (ii) o resgate de PIBBs na forma
do Artigo 42 deste Regulamento.
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Parágrafo 4º. Durante o período previsto no Parágrafo 1º deste Artigo 18 o
Administrador poderá (i) aceitar na integralização de PIBBs, ações de companhias abertas que estejam
entrando na nova composição da carteira teórica do IBrX-50, de acordo com a prévia de tal nova
composição divulgada pela Bovespa, e (ii) entregar no resgate de PIBBs, ações de companhias abertas que
estejam saindo da composição da carteira teórica do IBrX-50, de acordo com a prévia de tal nova
composição divulgada pela Bovespa.
Parágrafo 5º. Casos de desenquadramento ao limite mínimo de 95% (noventa e cinco
por cento) disposto no caput deste Artigo 18 serão justificados por escrito pelo Administrador à CVM
dentro de cinco dias úteis a contar da data de desenquadramento.
O Fundo poderá investir até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio, isolada ou
Artigo 19.
cumulativamente, em:
I.

títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil;

II.

títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras;

III.

quotas de fundo de investimento financeiro (FIFs);

IV.

operações compromissadas, realizadas de acordo com a regulamentação do Conselho
Monetário Nacional; e

V.

operações com derivativos realizadas em bolsas de valores, em bolsas de mercadorias e
futuros ou em mercados de balcão organizados, exclusivamente para administração dos
riscos inerentes à carteira do Fundo ou dos valores mobiliários que a integrem, observado
o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 19, e na legislação e regulamentação aplicáveis.

Parágrafo 1º. O Fundo não investirá em contratos futuros ou opções sobre contratos
futuros que tenham ações, inclusive Ações IBrX-50, como ativo subjacente, não sendo tal limitação
aplicável a operações com derivativos (inclusive contratos futuros ou opções sobre contratos futuros) que
tenham um índice de mercado como ativo subjacente.
Parágrafo 2º. O total das margens de garantia exigidas do Fundo em suas operações
com derivativos não poderá exceder 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo.
Parágrafo 3º. O Fundo poderá investir até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio
líquido em quotas de fundos de investimento administrados pelo Administrador ou entidades a ele ligadas,
sendo que os investimentos que excedam 1% (um por cento) do patrimônio líquido do Fundo, somente
poderão ser realizados em fundos que prevejam uma taxa de administração igual a zero.

CAPÍTULO VII
Das Operações de Empréstimo de Ações
Seção I – Regras Gerais
O Fundo poderá realizar operações de empréstimo de ações, na forma regulada pela
Artigo 20.
CVM e conforme disposto neste Regulamento.
Parágrafo 1º. As operações de empréstimo de ações realizadas pelo Fundo deverão ter
prazo fixo e todas as ações emprestadas deverão ser devolvidas ao Fundo no vencimento do prazo.
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Parágrafo 2º. O Administrador deverá entregar as ações necessárias para o
atendimento a solicitações de Quotistas relativas ao resgate de PIBBs bem como ao empréstimo de ações
para voto na forma da Seção III deste Capítulo VII, caso as ações necessárias para efetivar tais operações
estejam sendo objeto de empréstimo ou de garantia prestada pelo Fundo em suas operações e não seja
razoavelmente possível reverter tais operações em tempo hábil.
Seção II - Do Empréstimo de Ações ao Mercado
O Fundo poderá realizar operações de empréstimo de ações ao mercado na forma da
Artigo 21.
regulamentação sobre operações de empréstimo de ações em vigor, contanto que (i) o valor total das ações
emprestadas pelo Fundo na forma desta Seção II não ultrapasse o limite de 3% (três por cento) do valor
do patrimônio líquido do Fundo, ressalvado o disposto no Parágrafo 1o do Artigo 21, e (ii) não sejam
emprestadas mais de 50% (cinqüenta por cento) do montante de cada Ação IBrX-50 detida pelo Fundo.
Parágrafo 1º. O limite previsto no item (i) do caput deste Artigo 21 será
automaticamente alterado para 10% (dez por cento), por um prazo de noventa dias, sempre que:
I.

o erro de aderência, calculado como o desvio padrão populacional das diferenças entre a
variação percentual diária do valor patrimonial dos PIBBs e a variação percentual diária
do primeiro valor de fechamento do IBrX-50, nos últimos trinta pregões for superior a
um ponto percentual;

II.

a diferença, entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50, em um período de trinta pregões for superior a
um ponto percentual; ou

III.

a diferença entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50 em um período de seis meses for superior a dois
pontos percentuais.

Parágrafo 2o. Qualquer remuneração recebida pelo Fundo em decorrência das
operações realizadas na forma desta Seção II constituirá receita do Fundo a qual poderá ser provisionada
para o pagamento de despesas do Fundo, bem como para corrigir eventuais erros de aderência entre a
carteira do Fundo e o IBrX-50.
Seção III - Do Empréstimo de Ações aos Quotistas para Voto
Caso Quotistas do Fundo desejem exercer diretamente o direito de voto em assembléias
Artigo 22.
gerais das Companhias IBrX-50, estes poderão solicitar o empréstimo de Ações IBrX-50 de tais
Companhias IBrX-50 detidas pelo Fundo, na forma da regulamentação em vigor. Tendo em vista que
cada PIBB representa idealmente uma determinada quantidade de cada Ação IBrX-50 integrante da
carteira do Fundo, o Quotista que solicitar o empréstimo de determinada Ação IBrX-50 terá direito a
tomar emprestada a quantidade de tal Ação IBrX-50 equivalente à quantidade de tal Ação IBrX-50 que o
número total de PIBBs detidos por tal Quotista represente no final do dia da solicitação de tal
empréstimo.
Parágrafo 1º. Caso a quantidade de Ações IBrX-50 a que o Quotista tenha direito de
tomar em empréstimo seja fracionária, este número será arredondado para o menor número inteiro mais
próximo.
Parágrafo 2º. Somente poderão ser tomadas em empréstimo, na forma do caput deste
Artigo 22 as Ações IBrX-50 com direito a voto à época da solicitação de tal empréstimo.
Parágrafo 3º. A solicitação de empréstimo de ações por Quotistas somente poderá ser
feita após a convocação da assembléia geral da respectiva Companhia IBrX-50 e tal solicitação deverá ser
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comunicada ao Administrador, através de um dos Agentes Autorizados, com pelo menos cinco e no
máximo seis dias em que a Bovespa esteja aberta para negociação (cada um, um "Dia de Pregão") de
antecedência à realização da respectiva assembléia geral de acionistas.
Parágrafo 4º. O Administrador poderá, durante os cinco primeiros dias do Período de
Rebalanceamento, rejeitar ou limitar empréstimos de Ações IBrX-50 na forma desta Seção III, caso em
sua opinião tais empréstimos possam vir a causar danos significativos ao objetivo do Fundo, observado o
disposto na regulamentação aplicável.
Parágrafo 5º. As Ações IBrX-50 tomadas em empréstimo na forma desta Seção III
serão entregues aos Quotistas três Dias de Pregão após a respectiva solicitação.
Parágrafo 6º. Os Quotistas deverão devolver ao Fundo as Ações IBrX-50 tomadas em
empréstimo em até um dia útil após a data da realização da respectiva assembléia geral de acionistas da
Companhia IBrX-50 em questão.
Os Quotistas que solicitarem o empréstimo de ações na forma desta Seção III deverão
Artigo 23.
caucionar, como garantia da operação de empréstimo de ações, um número de PIBBs que, em conjunto,
represente o número total de Ações IBrX-50 a serem tomadas em empréstimo, tendo em vista que cada
PIBB representa idealmente uma determinada quantidade de cada Ação IBrX-50 integrante da carteira do
Fundo.
Parágrafo único.
Os PIBBs caucionados na forma do caput deste Artigo 23
poderão servir simultaneamente como garantia a operações de empréstimo de diferentes Ações IBrX-50
solicitadas por um mesmo Quotista na forma desta Seção III.
Não será cobrada pelo Fundo nenhuma taxa ou outra forma de remuneração pela
Artigo 24.
realização das operações de empréstimo realizadas na forma desta Seção III.
Parágrafo 1º. Não obstante o disposto no caput deste Artigo 24, os Quotistas que
solicitarem tais operações de empréstimo deverão arcar com os eventuais custos incidentes sobre tais
operações de empréstimo de ações, tais como as taxas cobradas pela Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia ("CBLC"). O Administrador poderá ainda exigir dos mesmos o ressarcimento ao Fundo de
eventuais custos arcados pelo Fundo com relação a tais operações de empréstimo de ações.
Parágrafo 2º. Além de tomar as medidas necessárias para excussão dos PIBBs
caucionados na forma do Artigo 23 deste Regulamento, o Fundo cobrará dos Quotistas que não observem
o prazo para devolução das ações estipulado no Parágrafo 6º do Artigo 22 deste Regulamento, as mesmas
taxas geralmente cobradas pelo Fundo em operações de empréstimo de ações realizadas na forma da
Seção II deste Capítulo VII ou, se não houver mercado para este tipo de operação, a taxa média obtida
junto a três instituições financeiras.
Parágrafo 3º. Os custos e as taxas previstas no Parágrafo 1º deste Artigo 24 serão
divulgados diariamente na página do Fundo na rede mundial de computadores.

CAPÍTULO VIII
Dos PIBBs
Seção I – Das Características
Os PIBBs correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, devendo ser
Artigo 25.
nominativos e escriturados em nome do seu titular.
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Parágrafo 1º. A condição de Quotista é evidenciada pela inscrição no registro de
Quotistas mantido pelo Administrador, através de sua respectiva área responsável pela prestação de
serviços de escrituração, conforme dados fornecidos pelos Agentes Autorizados e pela CBLC.
Parágrafo 2º.

O registro dos PIBBs será realizado de forma escritural.

O valor patrimonial de cada PIBB é resultante da divisão do valor do patrimônio líquido
Artigo 26.
do Fundo pelo número de PIBBs existentes no encerramento de cada Dia de Pregão.
Parágrafo 1º. De modo a facilitar a comparação da performance do Fundo com a
performance do IBrX-50, o Fundo poderá ajustar o valor patrimonial dos PIBBs para um valor
equivalente ao número em pontos do IBrX-50 (primeiro valor de fechamento), sempre que a Bovespa
efetuar ajustes significativos no número em pontos do IBrX-50.
Parágrafo 2º. Para atingir o objetivo previsto no Parágrafo 1º deste Artigo 26, o Fundo
poderá, conforme o caso, desdobrar os PIBBs, entregando PIBBs adicionais aos Quotistas, ou amortizar
os PIBBs existentes na forma do Artigo 43 deste Regulamento.
Tanto na integralização quanto no resgate de PIBBs deve ser utilizado o valor
Artigo 27.
patrimonial dos PIBBs apurado no primeiro encerramento do Dia de Pregão em que for processada a
respectiva solicitação. As operações de integralização e resgate deverão ser liquidadas dentro do prazo
estipulado para liquidação de operações na CBLC.
Parágrafo único.
Sempre que houver suspensão da negociação de qualquer das
ações que devam ser entregues pelo Fundo aos Quotistas por ocasião do resgate de PIBBs, a entrega de
tais ações poderá ser realizada em prazo superior ao do disposto no caput deste Artigo 27.
Os PIBBs poderão ser objeto de empréstimo e de garantia, inclusive em garantia das
Artigo 28.
operações de empréstimo de ações na forma da regulamentação em vigor.
Seção II – Da Integralização de PIBBs
Observado o disposto no Artigo 34 deste Regulamento, PIBBs somente poderão ser
Artigo 29.
integralizados mediante entrega pelo investidor, através de um Agente Autorizado, (A) ao Fundo (i) de
uma ou mais Carteiras Mínimas de Emissão (conforme definida no Parágrafo 1º deste Artigo 29) e, (ii)
conforme o caso, da Quantia de Ajuste de Emissão (conforme definida no Parágrafo 4º deste Artigo 29); e
(B) ao Administrador, da taxa de ingresso mencionada no Artigo 15 deste Regulamento.
Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste Regulamento será considerada "Carteira
Mínima de Emissão" a carteira composta de Ações IBrX-50 na proporção da carteira teórica do IBrX-50,
que deverá ser entregue ao Fundo pelo investidor que solicitar a integralização de PIBBs, conforme
calculada pelo Administrador e divulgada diariamente na página do Fundo na rede mundial de
computadores antes da abertura do pregão regular da Bovespa.
Parágrafo 2º. Para cada Carteira Mínima de Emissão (e, conforme o caso, a respectiva
Quantia de Ajuste de Emissão definida no Parágrafo 4º deste Artigo 29) entregue pelo investidor ao
Fundo, este emitirá um lote de PIBBs ("Lote de Emissão") que, inicialmente, será de 200.000 (duzentos
mil) PIBBs.
Parágrafo 3º.
Qualquer mudança no número de Ações IBrX-50 que compõem a Carteira
Mínima de Emissão será divulgada antes da abertura do pregão regular da Bovespa na página do Fundo na rede
mundial de computadores, sendo vedadas mudanças que sejam aplicáveis às integralizações de PIBBs solicitadas
no mesmo dia.

101

Parágrafo 4º. Além da entrega pelo investidor da(s) Carteira(s) Mínima(s) de Emissão,
também poderá ser exigido do (ou, conforme o caso, entregue ao) investidor que solicitar a integralização
de PIBBs, uma quantia em moeda corrente nacional ("Quantia de Ajuste de Emissão"), sujeito ao limite
imposto pela regulamentação aplicável, limite este calculado com base no valor envolvido em tal
integralização de PIBBs (conforme calculado no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de
Pregão em que o investidor tenha solicitado tal integralização), de modo a corrigir eventuais distorções
causadas por arredondamento do número de Ações IBrX-50 entregues por tal investidor e pelo fato do
valor patrimonial dos PIBBs utilizado na integralização dos PIBBs somente ser calculado após o
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal integralização for solicitada.
Parágrafo 5º. A Quantia de Ajuste de Emissão, aplicável à integralização de cada Lote
de Emissão feita em determinado Dia de Pregão, de acordo com o disposto neste Artigo 29, será divulgada
na página do Fundo na rede mundial de computadores a qualquer momento entre o encerramento do
pregão regular da Bovespa no respectivo Dia de Pregão e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia
de Pregão imediatamente subseqüente.
Parágrafo 6º. O pagamento pelo investidor da Quantia de Ajuste de Emissão será
efetuado mediante acréscimo do valor da Quantia de Ajuste de Emissão ao valor do documento de ordem
de crédito bancário ("DOC") ou outro mecanismo de transferência financeira permitido por lei a que se
refere o Artigo 34 deste Regulamento e que deverá ser entregue pelo investidor ao Fundo quando da
integralização de PIBBs. Caso a Quantia de Ajuste de Emissão seja devida pelo Fundo ao investidor, o
valor de tal Quantia de Ajuste de Emissão será incluído no valor do DOC, ou outro mecanismo de
transferência financeira permitido por lei, de responsabilidade do Fundo.
Parágrafo 7º. A integralização de PIBBs, conforme disposto neste Artigo 29 e na
regulamentação aplicável, deverá ser liquidada no prazo necessário para a liquidação de operações com
títulos e valores mobiliários na Bovespa, que atualmente é de até três Dias de Pregão, após sua solicitação
ao Administrador, através de um dos Agentes Autorizados. Qualquer alteração neste prazo por parte da
Bovespa será imediatamente informada na página do Fundo na rede mundial de computadores.
A quantidade de cada Ação IBrX-50 que comporá cada Carteira Mínima de Emissão a
Artigo 30.
ser entregue pelo investidor ao Fundo quando da integralização de PIBBs em um determinado Dia de
Pregão será calculada pelo Administrador com base nos seguintes procedimentos:
I.

primeiro, o Administrador calculará o valor do Lote de Emissão tendo como base o valor
patrimonial de cada PIBB no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de
Pregão anterior, multiplicado pelo número de PIBBs que compõem cada Lote de
Emissão;

II.

o Administrador, em seguida, calculará a quantidade de cada Ação IBrX-50 que comporá
a Carteira Mínima de Emissão, de forma que o valor de mercado da Carteira Mínima de
Emissão (calculado com base no valor de mercado de cada Ação IBrX-50 no
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão anterior, ajustado levandose em conta Distribuições que afetem a composição do IBrX-50 até a abertura do pregão
regular da Bovespa no Dia de Pregão da divulgação da Carteira Mínima de Emissão) seja
equivalente ao valor patrimonial do Lote de Emissão calculado na forma do inciso I deste
Artigo 30;

III.

a composição das Ações IBrX-50 que comporão a Carteira Mínima de Emissão a ser utilizada
para integralizações processadas em determinado Dia de Pregão, conforme divulgada pelo
Administrador (antes da abertura do pregão regular da Bovespa em tal Dia de Pregão) será
proporcional, na medida do razoavelmente possível, à composição da carteira teórica do IBrX50 divulgada antes da abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que for
divulgada tal Carteira Mínima de Emissão.
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Parágrafo único.
A quantidade de cada Ação IBrX-50 a ser entregue pelo
investidor por ocasião da integralização de PIBBs será arredondada para o número inteiro mais próximo.
O Administrador poderá aceitar que dois ou mais investidores integralizem PIBBs
Artigo 31.
através da entrega simultânea e conjunta de Ações IBrX-50 que, em conjunto, formem uma ou mais
Carteiras Mínimas de Emissão; devendo, nesse caso, a proporção de PIBBs que couber a cada investidor
ser calculada de maneira proporcional ao valor de mercado das carteiras entregues ao Fundo por cada
investidor.
A fim de ajustar a composição da carteira do Fundo à composição da carteira teórica do
Artigo 32.
IBrX-50, o Administrador poderá aceitar, na integralização de PIBBs, uma carteira composta apenas de
determinada Ação IBrX-50 ou determinada ação que esteja entrando na nova composição da carteira
teórica do IBrX-50 após seu rebalanceamento de acordo com as prévias desta nova composição
divulgadas pela Bovespa.
Parágrafo 1º. Relativamente à hipótese descrita no caput deste Artigo 32, somente as
ações que tiverem sido negociadas na Bovespa no Dia de Pregão da solicitação da integralização de PIBBs
poderão estar incluídas em tais carteiras.
Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata este Artigo 32, havendo em um mesmo dia
solicitações de integralizações de PIBBs que superem a quantidade de ações necessária ao ajuste da
carteira do Fundo, a aceitação de tais ações deve ser rateada entre os investidores que solicitaram tais
integralizações, com base na quantidade de ações ofertada por cada um dos investidores, contanto que o
número de PIBBs atribuível a cada investidor seja sempre correspondente a um número inteiro.
Parágrafo 3º. Será utilizado, para fins de cálculo da quantidade de PIBBs a ser
recebida pelos investidores que solicitarem a integralização de PIBBs na forma deste Artigo 32, o valor de
mercado da ação objeto da operação de integralização no encerramento do pregão regular da Bovespa no
Dia de Pregão imediatamente anterior ao da solicitação de integralização, valor este ajustado conforme
metodologia de cálculo do IBrX-50 no caso de eventuais Distribuições declaradas pela companhia
emissora de tais ações.
Parágrafo 4º. Nos casos de integralizações realizadas na forma deste Artigo 32 além da
entrega das ações ao Fundo, também poderá ser exigida do (ou, conforme o caso, entregue ao) investidor,
uma quantia de ajuste em moeda corrente nacional sujeito ao limite imposto pela regulamentação
aplicável, limite este calculado com base no valor envolvido na integralização (conforme calculado no
encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal integralização for solicitada), de
modo a corrigir eventuais distorções causadas por arredondamento do número de ações entregues por tal
investidor e pelo fato do valor patrimonial utilizado na integralização dos PIBBs somente ser calculado
após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que tal integralização for
solicitada.
Parágrafo 5º. O valor da quantia de ajuste mencionada no Parágrafo 4º deste Artigo 32
será informado pelo Administrador ao respectivo Agente Autorizado o qual informará a tal investidor, a
qualquer momento entre o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que a
integralização tenha sido solicitada e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão
imediatamente subseqüente, devendo o pagamento de tal quantia de ajuste pelo investidor ser efetuado
mediante acréscimo do valor de tal quantia de ajuste ao valor do DOC ou outro mecanismo de
transferência financeira permitido por lei a que se refere o Artigo 34 deste Regulamento, e que deverá ser
entregue pelo investidor ao Fundo. Caso tal quantia de ajuste seja devida pelo Fundo ao investidor, o
valor de tal quantia de ajuste será incluído no valor do DOC, ou outro mecanismo de transferência
financeira permitido por lei, de responsabilidade do Fundo.
Após o início da negociação de PIBBs na Bovespa, toda integralização de PIBBs deverá
Artigo 33.
ser solicitada ao Administrador, através de um dos Agentes Autorizados.
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Parágrafo único. Solicitações de integralização de PIBBs feitas em Dias de Pregão até uma hora
antes do encerramento do pregão regular da Bovespa serão processadas no mesmo Dia de Pregão. Solicitações
feitas após tal horário não serão aceitas, devendo o investidor interessado, caso assim deseje, solicitar novamente a
integralização de PIBBs no Dia de Pregão imediatamente subseqüente, observando o horário previsto acima.
De acordo com o disposto na regulamentação aplicável, durante a vigência da Contribuição
Artigo 34.
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
("CPMF"), a integralização de PIBBs será feita através de DOC ou outro mecanismo de transferência financeira
permitido por lei, após o cálculo do valor patrimonial dos PIBBs a serem integralizados, em valor correspondente
ao integralizado pelo investidor, concomitantemente à venda pelo investidor ao Fundo das ações utilizadas na
integralização de PIBBs.
Durante o Período de Rebalanceamento, conforme definido no Parágrafo 3º do Artigo 18 deste
Artigo 35.
Regulamento, o Administrador poderá suspender as integralizações de PIBBs por prazo não superior a cinco dias
úteis antes e cinco dias úteis após a data oficial da mudança quadrimestral da composição da carteira teórica do
IBrX-50.
Parágrafo único.
As integralizações de PIBBs também poderão ser suspensas, a
critério do Administrador, sempre que a Bovespa ou a CVM suspender a negociação de PIBBs.
Seção III - Do Resgate de PIBBs
Observado o disposto no Artigo 40 deste Regulamento, o resgate de PIBBs será feito (A)
Artigo 36.
mediante entrega pelo Fundo ao Quotista (i) de uma Carteira de Resgate (conforme definida no Parágrafo
1º deste Artigo 36) e, (ii) conforme o caso, da Quantia de Ajuste de Resgate, (conforme definida no
Parágrafo 6º deste Artigo 36); e (B) após o pagamento pelo Quotista ao Administrador, da taxa de resgate
mencionada no Artigo 15 deste Regulamento.
Parágrafo 1º.
Para fins do disposto neste Regulamento será considerada "Carteira de
Resgate" a carteira de Ações IBrX-50 proporcional, na medida do razoavelmente possível, à carteira teórica do
IBrX-50 (complementada pelos direitos às Distribuições que tenham sido declaradas e ainda não pagas ou
distribuídas ao Fundo e que façam parte da carteira do Fundo no dia da solicitação do resgate), que deverá ser
entregue pelo Fundo ao Quotista que solicitar o resgate de seus PIBBs, e que será calculada pelo Administrador e
divulgada diariamente na página do Fundo na rede mundial de computadores antes da abertura do pregão
regular da Bovespa.
Parágrafo 2º. As Distribuições referidas no Parágrafo 1º deste Artigo 36 somente serão
transferidos pelo Fundo ao Quotista que tiver resgatado seus PIBBs, após o recebimento pelo Fundo dos
pagamentos relativos às respectivas Distribuições.
Parágrafo 3º. Os pagamentos mencionados no Parágrafo 2º deste Artigo 36 serão
feitos até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao do recebimento pelo Fundo do pagamento
da Distribuição.
Parágrafo 4º. PIBBs somente poderão ser resgatados em lotes mínimos (cada um, um
"Lote de Resgate"), sendo cada um composto, inicialmente, de 200.000 (duzentos mil) PIBBs. Para cada
Lote de Resgate entregue ao Fundo pelo Quotista será entregue pelo Fundo ao Quotista uma Carteira de
Resgate (e, conforme o caso, a respectiva Quantia de Ajuste de Resgate conforme definida no Parágrafo 6º
deste Artigo 36).
Parágrafo 5º. Qualquer mudança no número de Ações IBrX-50 que compõem a
Carteira de Resgate será imediatamente divulgada antes da abertura do pregão regular da Bovespa, na
página do Fundo na rede mundial de computadores, sendo vedadas alterações durante o mesmo dia.
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Parágrafo 6º. Além da entrega da(s) Carteira(s) de Resgate pelo Fundo ao Quotista
que solicitar o resgate de PIBBs, o Fundo poderá entregar a (ou, conforme o caso, exigir de) tal Quotista
uma quantia em moeda corrente nacional ("Quantia de Ajuste de Resgate"), sujeita ao limite imposto pela
regulamentação aplicável, limite este calculado com base no valor envolvido na operação de resgate
(conforme calculado no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em que o Quotista
solicitou tal resgate) de modo a corrigir eventuais distorções causadas por arredondamento do número de
Ações IBrX-50 entregues ao Quotista no resgate e pelo fato do valor patrimonial dos PIBBs objeto do
resgate somente ser calculado após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão em
que tal resgate for solicitado.
Parágrafo 7º. A Quantia de Ajuste de Resgate aplicável ao resgate de cada Lote de
Resgate feito em determinado Dia de Pregão será divulgada na página do Fundo na rede mundial de
computadores a qualquer momento entre o encerramento do pregão regular da Bovespa no respectivo Dia
de Pregão e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente subseqüente.
Parágrafo 8º. O pagamento pelo investidor da Quantia de Ajuste de Resgate será
efetuado mediante acréscimo do valor da Quantia de Ajuste de Resgate ao valor do DOC ou outro
mecanismo de transferência financeira permitido por lei a que se refere o Artigo 40 deste Regulamento e
que deverá ser entregue pelo Quotista ao Fundo quando do resgate dos PIBBs. Caso a Quantia de Ajuste
de Resgate seja devida pelo Fundo ao Quotista, o valor de tal Quantia de Ajuste de Resgate será incluído
no valor do DOC, ou outro mecanismo de transferência financeira permitido por lei, de responsabilidade
do Fundo.
A quantidade de cada Ação IBrX-50 que comporá cada Carteira de Resgate a ser
Artigo 37.
entregue pelo Fundo ao Quotista quando do resgate de PIBBs em um determinado Dia de Pregão será
calculada pelo Administrador com base nos seguintes procedimentos:
I.

primeiro, o Administrador calculará o valor do Lote de Resgate tendo como base o valor
patrimonial de cada PIBB no encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de
Pregão anterior, multiplicado pelo número de PIBBs que compõem cada Lote de Resgate;

II.

o Administrador, em seguida, calculará a quantidade de cada Ação IBrX-50 que comporá
a Carteira de Resgate, de forma que o valor de mercado da Carteira de Resgate
(calculado com base no valor de mercado de cada Ação IBrX-50 no encerramento do
pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão anterior, ajustado levando-se em conta
Distribuições que afetem a composição do IBrX-50 até a abertura do pregão regular da
Bovespa no Dia de Pregão da divulgação da Carteira de Resgate) seja equivalente ao
valor patrimonial de cada Lote de Resgate calculado na forma do inciso I deste Artigo 37;

III.

a composição das Ações IBrX-50 que comporão a Carteira de Resgate a ser utilizada para
resgates processados em determinado Dia de Pregão conforme divulgada pelo
Administrador (antes da abertura do pregão regular da Bovespa em tal Dia de Pregão)
será proporcional, na medida do razoavelmente possível, à composição da carteira teórica
do IBrX-50 divulgada antes da abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão
em que for divulgada tal Carteira de Resgate.

Parágrafo único.
A quantidade de cada Ação IBrX-50 a ser entregue pelo Fundo
ao Quotista que solicitar o resgate será arredondada para o número inteiro mais próximo.
A fim de ajustar a composição da carteira do Fundo à composição da carteira teórica do
Artigo 38.
IBrX-50, o Administrador poderá aceitar que no resgate de PIBBs seja entregue aos Quotistas que assim
solicitarem uma cesta composta apenas de determinada Ação IBrX-50 ou determinada ação que não fará
parte da nova composição da carteira teórica do IBrX-50 após seu rebalanceamento, de acordo com as
prévias desta nova composição divulgadas pela Bovespa.
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Parágrafo 1º. Relativamente à hipótese descrita no caput deste Artigo 38, somente as
ações que tiverem sido negociadas na Bovespa no Dia de Pregão da solicitação do resgate de PIBBs
poderão estar incluídas em tais carteiras.
Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata este Artigo 38, havendo em um mesmo dia
solicitações de resgate de PIBBs que superem a quantidade de ações necessárias ao ajuste da carteira do
Fundo, a entrega de tais ações deve ser rateada entre os Quotistas que solicitaram tais resgates, com base
na quantidade de ações demandada por cada um dos Quotistas.
Parágrafo 3º. Será utilizado, para fins de cálculo da quantidade de PIBBs a ser
resgatada pelos Quotistas que solicitarem o resgate de PIBBs na forma deste Artigo 38, o valor de
mercado das ações envolvidas na operação de resgate no encerramento do pregão regular da Bovespa no
Dia de Pregão imediatamente anterior ao da solicitação do resgate de PIBBs, valor este ajustado conforme
metodologia de cálculo do IBrX-50 aplicável no caso de eventuais Distribuições declaradas pela
companhia emissora de tais ações.
Parágrafo 4º. Nos casos de resgates realizados na forma deste Artigo 38, além da
entrega das ações pelo Fundo ao Quotista que solicitou o resgate de PIBBs, o Fundo poderá ainda
entregar a (ou, conforme o caso, exigir de) tal Quotista uma quantia de ajuste em moeda corrente
nacional, sujeita ao limite imposto pela regulamentação aplicável, limite este calculado com base no valor
envolvido na operação de resgate (conforme calculado no encerramento do pregão regular da Bovespa no
dia da solicitação do resgate), de modo a corrigir eventuais distorções causadas por arredondamento do
número de ações entregues ao Quotista no resgate e pelo fato do valor patrimonial dos PIBBs que estão
sendo resgatados somente ser calculado após o encerramento do pregão regular da Bovespa no Dia de
Pregão em que o Quotista solicitou tal resgate.
Parágrafo 5º. O valor da quantia de ajuste mencionada no Parágrafo 4º deste Artigo 38
será informado pelo Administrador ao respectivo Agente Autorizado o qual informará ao Quotista, a
qualquer momento entre o primeiro encerramento do pregão regular da Bovespa no dia de Pregão em que
o resgate tenha sido solicitado e a abertura do pregão regular da Bovespa no Dia de Pregão imediatamente
subseqüente, devendo o pagamento de tal quantia de ajuste pelo investidor ser efetuado mediante
acréscimo do valor de tal quantia de ajuste ao valor do DOC ou outro mecanismo de transferência
financeira permitido por lei a que se refere o Artigo 40 deste Regulamento, e que deverá ser entregue pelo
Quotista ao Fundo. Caso tal quantia de ajuste seja devida pelo Fundo ao Quotista, o valor de tal quantia
de ajuste será incluído no valor do DOC ou outro mecanismo de transferência financeira permitido por lei
de responsabilidade do Fundo.
Após o início da negociação de PIBBs na Bovespa, todo resgate de PIBBs deverá ser
Artigo 39.
solicitado ao Administrador, através de um dos Agentes Autorizados.
Parágrafo 1º. Somente serão aceitas solicitações de resgate feitas em Dias de Pregão até
uma hora antes do encerramento do pregão regular da Bovespa. Solicitações feitas após tal horário não
serão aceitas, devendo o Quotista interessado, caso assim deseje, solicitar novamente o resgate de PIBBs
no Dia de Pregão imediatamente subseqüente, observando o horário previsto acima.
Parágrafo 2º. Ao solicitar o resgate de PIBBs, o Quotista deverá fornecer ao Agente
Autorizado, o qual enviará ao Administrador com pelo menos três horas de antecedência em relação ao
encerramento do pregão regular da Bovespa no dia útil seguinte à solicitação do resgate pelo Quotista, as
notas de corretagem ou outros documentos necessários à apuração, pelo Administrador, do custo de
aquisição dos PIBBs que serão resgatados. Na hipótese do Administrador não receber tais documentos no
prazo estipulado neste Parágrafo, a solicitação de resgate será automaticamente cancelada, devendo o
Quotista solicitar novamente o resgate, observando os procedimentos estabelecidos neste Artigo 39.
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Artigo 40.
De acordo com o disposto na regulamentação aplicável, durante a vigência da CPMF, o
resgate de PIBBs será efetivado em DOC ou outro mecanismo de transferência financeira permitido por
lei, após o cálculo do valor patrimonial dos PIBBs a serem resgatados, em valor correspondente ao
resgatado pelo Quotista, simultaneamente à compra, pelo próprio Quotista, das ações envolvidas no
resgate de PIBBs.
O resgate de PIBBs, na forma do disposto neste Regulamento e na regulamentação
Artigo 41.
aplicável, deverá ser liquidado no prazo necessário para a liquidação de operações com títulos e valores
mobiliários na Bovespa, o qual atualmente é de até três Dias de Pregão, após sua solicitação ao
Administrador através de um dos Agentes Autorizados, e nenhuma taxa ou despesa será devida pelo
Quotista que solicitar o resgate de PIBBs, ressalvada a taxa de resgate prevista no Artigo 15 deste
Regulamento. Qualquer alteração neste prazo por parte da Bovespa será imediatamente informada na
página do Fundo na rede mundial de computadores.
Parágrafo único.
Não obstante o disposto no caput deste Artigo 41, sempre que
houver suspensão de negociação de alguma das ações que façam parte da carteira do Fundo, a entrega de
tal ação pelo Fundo ao Quotista que solicitou o resgate de PIBBs poderá ocorrer em prazo superior ao
disposto no caput deste Artigo 41.
Durante o Período de Rebalanceamento, conforme definido no Parágrafo 3º do Artigo 18
Artigo 42.
deste Regulamento, enquanto houver suspensão das integralizações de PIBBs, os resgates de PIBBs
poderão ser realizados, a critério do Administrador, na proporção da carteira do Fundo no momento da
solicitação do resgate.
Seção IV - Da Amortização de PIBBs
Em casos excepcionais e a critério do Administrador, poderá ser realizada a amortização
Artigo 43.
de PIBBs. Para os fins deste Artigo 43 amortização significa o pagamento em moeda corrente nacional a
todos os Quotistas de parcela do valor patrimonial de seus PIBBs, sem redução do número de PIBBs.
Parágrafo único.
O Administrador somente poderá utilizar tal faculdade caso a
performance do Fundo mostre-se superior à performance do IBrX-50 e no caso previsto no Parágrafo 2º
do Artigo 26 deste Regulamento.
Seção V – Da Negociação dos PIBBs
Artigo 44.

Os PIBBs serão listados para negociação na Bovespa.

O Administrador, bem como pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Administrador
Artigo 45.
poderão, a qualquer tempo, adquirir e negociar PIBBs.
Parágrafo único.
Não obstante o disposto no caput deste Artigo 45, o
Administrador não poderá atuar como formador de mercado para os PIBBs.
Após noventa dias contados da data da primeira integralização de PIBBs, nenhum
Artigo 46.
Quotista poderá deter mais de 30% (trinta por cento) do total de PIBBs emitidos pelo Fundo.
Parágrafo 1º. Sempre que o Administrador verificar que um Quotista se encontra
desenquadrado em relação ao limite estabelecido no caput deste Artigo 46, o Administrador comunicará a
tal Quotista do desenquadramento e solicitará a tal Quotista que providencie, em até três Dias de Pregão
contados da data de tal notificação, o seu enquadramento voluntário em relação ao limite previsto no
caput deste Artigo 46, desfazendo-se dos PIBBs que excedam tal limite, seja através (i) da venda de PIBBs
na Bovespa ou (ii) do resgate de PIBBs na forma da Seção III do Capítulo VIII deste Regulamento.
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Parágrafo 2º. Após o decurso do prazo estabelecido no Parágrafo 1º deste Artigo 46, o
Administrador realizará, em nome do Fundo, o resgate compulsório dos PIBBs excedentes ao limite
previsto no caput deste Artigo 46, conforme disposto no Artigo 47 deste Regulamento.
Seção VI - Do Resgate Compulsório de PIBBs
Artigo 47.

Será realizado o resgate compulsório de PIBBs pelo Fundo sempre que for verificado que:

I.

um investidor não residente no Brasil tenha adquirido ou detenha PIBBs em desacordo
com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 1º deste Regulamento, hipótese em que serão
resgatados todos os PIBBs de sua titularidade; ou

II.

o Quotista está desenquadrado em relação ao limite previsto no Artigo 46 deste
Regulamento, hipótese em que serão resgatados apenas os PIBBs excedentes ao limite ali
previsto.

Parágrafo único.
O resgate compulsório será realizado pelo Fundo sempre que
razoavelmente possível na forma da Seção III deste Capítulo VIII, considerando-se o terceiro Dia de
Pregão após a data da comunicação ao Quotista pelo Administrador de seu desenquadramento como o
dia da solicitação do resgate.

CAPÍTULO IX
Da Assembléia Geral
Seção I - Da Assembléia Geral de Quotistas
Artigo 48.

Compete exclusivamente à assembléia geral de Quotistas deliberar sobre:

I.

demonstrações contábeis do Fundo;

II.

substituição do Administrador;

III.

mudança no objetivo e política de investimento do Fundo;

IV.

aumento nas taxas de administração, de ingresso e de resgate;

V.

mudança de endereço da página do Fundo na rede mundial de computadores;

VI.

fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo;

VII.

alterações no contrato de licenciamento celebrado entre a Bovespa e o Administrador,
caso essas alterações acarretem aumento de despesas para o Fundo; e

VIII.

outras alterações no Regulamento que não sejam resultado de decisões relativas aos
incisos II a V deste Artigo 48.

Parágrafo único.
Não obstante o disposto no inciso VIII do caput deste Artigo 48,
este Regulamento pode ser alterado pelo Administrador, independentemente da assembléia geral de
Quotistas ou de consulta aos Quotistas, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade
de atendimento a exigência expressa da CVM, de adequação a normas legais ou regulamentares ou, ainda,
em virtude da atualização de endereço ou informações para contato com o Administrador ou da alteração
do prazo de que trata o Parágrafo 3º do Artigo 22 deste Regulamento.

108

Artigo 49.
A assembléia geral de Quotistas deverá ser convocada por edital enviado à Bovespa e
publicado na página do Fundo na rede mundial de computadores.
Parágrafo 1º. Do edital de convocação devem constar, obrigatoriamente, dia, hora e
local em que será realizada a assembléia geral de Quotistas, a ordem do dia com os assuntos a serem
tratados, bem como o detalhamento sobre propostas específicas de alterações no Regulamento, se for o
caso.
Parágrafo 2º. A convocação da assembléia geral de Quotistas deve ser feita com, no
mínimo, dez dias de antecedência da data de sua realização.
A assembléia geral ordinária deve ser convocada pelo Administrador anualmente, até
Artigo 50.
trinta de junho de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso I do Artigo 48 deste
Regulamento.
Parágrafo único. A assembléia geral ordinária somente pode ser realizada após a divulgação na
página do Fundo na rede mundial de computadores das demonstrações contábeis relativas ao exercício, com
prazo de antecedência mínimo de quinze dias, devendo as mesmas ficar à disposição dos Quotistas na sede do
Administrador.
Além da convocação prevista no Artigo 50 deste Regulamento, a assembléia geral de
Artigo 51.
Quotistas pode ser convocada a qualquer tempo pelo Administrador ou solicitada por Quotista ou grupo
de Quotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de PIBBs emitidos.
Parágrafo único.
Quando a realização da assembléia geral de Quotistas for
solicitada por um ou mais Quotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de PIBBs
emitidos, o Administrador deve realizar a convocação, em até trinta dias, às expensas do(s) requerente(s),
salvo se a assembléia geral de Quotistas assim convocada deliberar em contrário.
A assembléia geral de Quotistas também deverá ser convocada pelo Administrador e às
Artigo 52.
suas expensas, no prazo de quinze dias, sempre que:
I.

o erro de aderência, calculado como o desvio padrão populacional das diferenças entre a
variação percentual diária do valor patrimonial dos PIBBs e a variação percentual diária
do primeiro valor de fechamento do IBrX-50 nos últimos sessenta pregões seja superior a
dois pontos percentuais;

II.

a diferença entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50 em um período de sessenta pregões seja
superior a dois pontos percentuais; ou

III.

a diferença entre a rentabilidade acumulada do Fundo e a rentabilidade acumulada do
primeiro valor de fechamento do IBrX-50 em um período de doze meses seja superior a
quatro pontos percentuais.

Parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer dos eventos referidos nos incisos do caput deste
Artigo 52 deverá ser divulgada imediatamente na página do Fundo na rede mundial de computadores,
devendo a primeira divulgação relativa aos incisos I e II ocorrer após decorridos sessenta pregões da data
da listagem dos PIBBs na Bovespa, enquanto que a primeira divulgação relativa ao item III deverá ocorrer
após decorridos doze meses daquela data.
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Parágrafo 2º. A ordem do dia da assembléia geral de Quotistas convocada devido às
condições previstas no caput e incisos deste Artigo 52 deverá compreender os seguintes itens:
I.

explicações, por parte do Administrador das razões que, no seu entendimento, motivaram
o erro de aderência ou a diferença de rentabilidade. Tais explicações deverão ser
divulgadas também na página do Fundo na rede mundial de computadores com
antecedência mínima de quinze dias da realização da assembléia e mantidas até trinta dias
após sua realização; e

II.

deliberação acerca da extinção do Fundo ou substituição do Administrador, matéria
sobre a qual não poderão votar pessoas ligadas ao Administrador.

Parágrafo 3º. Não obstante o disposto no caput deste Artigo 52, as assembléias gerais
de Quotistas convocadas devido às condições previstas no caput deste Artigo 52 deverão ter intervalo
mínimo de trinta dias, no caso da manutenção do Administrador, e de noventa dias, caso a assembléia
geral de Quotistas anterior tenha decidido por sua substituição.
As deliberações da assembléia geral de Quotistas, que deve ser instalada com a presença
Artigo 53.
de pelo menos um Quotista ou representante legal, são tomadas pelo critério da maioria dos votos dos
Quotistas presentes ou devidamente representados em tal assembléia, sendo atribuído um voto a cada
PIBB.
Parágrafo 1º. As matérias previstas nos incisos II e III do Artigo 48 deste Regulamento
devem ser aprovadas pelo voto dos Quotistas que detenham, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
dos PIBBs emitidos pelo Fundo, sendo o Administrador e pessoas a ele ligadas impedidos de votar
quando se tratar de deliberação sobre a substituição do Administrador.
Parágrafo 2º. Nenhum Quotista poderá votar pela indicação de um novo
administrador para o Fundo, caso tal Quotista seja ligado, direta ou indiretamente, a tal candidato a novo
administrador do Fundo.
Parágrafo 3º. As matérias previstas nos incisos IV e VI do Artigo 48 deste
Regulamento devem ser aprovadas pelo voto dos Quotistas que detenham a maioria absoluta dos PIBBs
emitidos pelo Fundo.
Parágrafo 4º. O quorum de deliberação definido no Parágrafo 1º e no Parágrafo 3º
deste Artigo 53 não se aplica para as votações em assembléias gerais de Quotistas ocorridas por força do
disposto no inciso II e no Parágrafo 1º do Artigo 12 e no inciso II do Parágrafo 2º do Artigo 52 deste
Regulamento, prevalecendo, portanto, o critério de decisão por voto da maioria de PIBBs de titularidade
dos Quotistas presentes ou devidamente representados em tal assembléia geral de Quotistas.
Somente podem votar na assembléia geral de Quotistas, os Quotistas do Fundo, seus
Artigo 54.
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
Seção II - Da Assembléia Geral de Acionistas das Companhias IBrX-50
O Fundo tem como política o não exercício de seu direito de voto em Assembléias gerais
Artigo 55.
das companhias nas quais detenha participação.
Parágrafo único.
Não obstante o disposto no caput deste Artigo 55, o
Administrador poderá, a seu exclusivo critério e discricionariedade, diretamente ou por representantes
legalmente constituídos, comparecer às referidas assembléias gerais e exercer o direito de voto do Fundo,
hipótese em que deverá divulgar o teor e justificativa dos votos proferidos na página do Fundo na rede
mundial de computadores. Em tais casos, o Administrador somente poderá exercer o direito de voto do
Fundo inerente às ações que não tenham sido objeto de empréstimo na forma do Artigo 22.
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CAPÍTULO X
Da Divulgação De Informações
Seção I – Da Página do Fundo na Rede Mundial de Computadores
O Fundo tem uma página na rede mundial de computadores, no endereço
Artigo 56.
http://www.pibb.com.br que contém todas as informações previstas na regulamentação aplicável, bem
como quaisquer informações relativas ao Fundo que sejam consideradas relevantes pelo Administrador.
Parágrafo único.
Maiores detalhes sobre as operações de integralização e resgate
de PIBBs, bem como sobre operações de empréstimo de ações, estão disponíveis na página do Fundo na
rede mundial de computadores e serão atualizados periodicamente, na forma da regulamentação aplicável.
O Administrador divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante
Artigo 57.
inerente ao funcionamento do Fundo ou à capacidade do Administrador de exercer suas funções, que
possa vir a causar impacto relevante na capacidade do Fundo de atingir seu objetivo através (i) da página
inicial do Fundo na rede mundial de computadores, (ii) dos endereços de correspondência eletrônicos
cadastrados na página do Fundo, e (iii) do sistema de divulgação de informações da Bovespa.
Seção II – Da divulgação ao mercado e aos Quotistas
O Administrador divulgará à Bovespa em cada Dia de Pregão, o valor patrimonial de
Artigo 58.
cada PIBB, a composição da carteira do Fundo e o valor do patrimônio líquido do Fundo.
Os Quotistas serão comunicados de suas posições na forma da regulamentação aplicável,
Artigo 59.
conforme legislação em vigor para o mercado de ações.
Parágrafo único.
Os Quotistas que integralizarem ou resgatarem PIBBs receberão
comunicação por escrito do Administrador contendo, no mínimo, informações quanto à data,
quantidade de PIBBs envolvidos e valor da operação.
Seção III - Do serviço de Atendimento ao Quotista
Os Quotistas poderão obter informações e esclarecer dúvidas a respeito do Fundo das
Artigo 60.
seguintes formas:
I.

por meio de correspondência enviada à atenção do Administrador, no endereço Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Itaúsa - Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo SP;

II.

por mensagem de correio eletrônico endereçada a investfone@itau.com.br ; ou

III.

por telefone através dos números: (55) (11) 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) e
0800-160411 (demais localidades no Brasil) e fax: (55) (11) 3274-3120.

CAPÍTULO XI
Das Demonstrações Contábeis e dos Relatórios de Auditoria
O Fundo tem escrituração contábil própria, sendo suas contas e demonstrações contábeis
Artigo 61.
segregadas daquelas do Administrador.
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Artigo 62.
As demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício contábil findo em trinta e um de
março de cada ano, estão sujeitas e deverão ser preparadas de acordo com as normas contábeis expedidas pela
CVM.
No prazo de sessenta dias após o encerramento do exercício contábil, as demonstrações
Artigo 63.
contábeis do Fundo devem ser colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar ao
Administrador.
Parágrafo 1º. Não obstante o disposto no caput deste Artigo 63, sempre que
requisitado por Quotistas ou investidores potenciais, o Administrador deverá deixar à disposição de tais
Quotistas e investidores as seguintes informações:
I.

declaração sobre a natureza das atividades do Fundo, bem como dos produtos e serviços
oferecidos pelo Fundo;

II.

as últimas demonstrações financeiras do Fundo, bem como o balanço e demonstração
dos lucros, perdas e ganhos retidos pelo Fundo; e

III.

demonstrações financeiras similares às mencionadas no item II acima relativas aos
últimos dois anos em que o Fundo esteve em operação.

Parágrafo 2º. As demonstrações financeiras de que trata o Parágrafo 1º deste Artigo
63, deverão, sempre que razoavelmente possível, ser auditadas pelo auditor independente do Fundo.
As demonstrações contábeis do Fundo serão auditadas anualmente por auditor
Artigo 64.
independente registrado na CVM, e divulgadas pelo Administrador na página do Fundo na rede mundial
de computadores.

CAPÍTULO XII
Dos Encargos do Fundo
Constituem encargos do Fundo, além da taxa de administração a ser paga ao
Artigo 65.
Administrador, as seguintes despesas:
I.

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;

II.

despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de
relatórios, formulários e periódicos, previstas na regulamentação pertinente;

III.

despesas com correspondência de interesse do Fundo;

IV.

honorários e despesas do auditor independente;

V.

emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo;

VI.

honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de
defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de qualquer
condenação imputada ao Fundo;

VII.

a contribuição anual devida a Bovespa;
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VIII.

despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários do
Fundo;

IX.

despesas com fechamento de câmbio para as operações permitidas, ou relativas a
operações envolvendo certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, caso tais
ativos venham a fazer parte do IBrX-50; e

X.

royalties que eventualmente venham a ser cobrados pela Bovespa.

Parágrafo 1º. De acordo com o contrato de licenciamento firmado entre a Bovespa e o
Administrador atualmente em vigor, não serão devidos royalties à Bovespa durante o prazo de duração de
tal contrato.
Parágrafo 2º. As despesas com taxas de administração e as previstas no inciso X deste
Artigo 65 podem ser apropriadas em conta própria do Fundo e pagas exclusivamente em função das
receitas auferidas pelo Fundo através de operações de empréstimo de ações ou outras receitas
extraordinárias; podendo tais receitas ser utilizadas, a critério do Administrador, para pagamento dos
demais encargos do Fundo, bem como para corrigir eventuais erros de aderência entre a carteira do
Fundo e o IBrX-50.
Parágrafo 3º.
conta do Administrador.

Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correm por

CAPÍTULO XIII
Das Disposições Gerais
Pessoas jurídicas ligadas ao Administrador poderão atuar como corretora do Fundo
Artigo 66.
intermediando a compra e venda de ativos que compõem a carteira do Fundo, devendo, no entanto,
cobrar taxas iguais ou melhores do que as geralmente praticadas pelo mercado para investidores
institucionais, tais como o Fundo.
Para fins deste Regulamento, será considerado dia útil qualquer dia que não Sábado,
Artigo 67.
Domingo, ou outro dia em que os bancos estejam obrigados ou autorizados por lei ou regulamentação
aplicável a permanecer fechados no local da sede do Administrador.
Fica eleito o Foro da Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia
Artigo 68.
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações ou processos judiciais
relativos ao Fundo ou a questões decorrentes deste Regulamento.
Todo investidor ao (i) solicitar a integralização de PIBBs, (ii) adquirir PIBBs na Bovespa
Artigo 69.
ou (iii) de qualquer outra forma se tornar Quotista do Fundo estará automaticamente aderindo e
concordando com todas as disposições do presente Regulamento.
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COMUNICADO AO MERCADO
A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (a “BNDESPAR”) e o FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIAL – FPS, fundo instituído pelo Decreto nº. 79.459/77 (“FPS”) (a BNDESPAR e o FPS, os “Vendedores”), em conjunto com as instituições indicadas ao
ﬁnal deste Comunicado, vêm a público informar que, nos termos da Instrução nº 359, de 22 de janeiro de 2002 (“Instrução 359”), da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM (“CVM”), foi apresentado perante a CVM, em 29 de agosto de 2005, pedido de registro (“Pedido de Registro”) de uma distribuição pública secundária, em
mercado de balcão não organizado, de quotas escriturais, sem valor nominal, de emissão do PIBB Fundo de Índice Brasil-50 - Brasil Tracker (o “Fundo”), a qual será
realizada após a data de concessão do competente registro pela CVM e observará as seguintes condições (a “Distribuição Pública”):

1. A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
1.1. A Distribuição Pública será realizada exclusivamente no mercado brasileiro, em mercado de balcão não organizado, com esforço de venda perante investidores
residentes e domiciliados no Brasil, de acordo com as regras e limites de investimento descritas abaixo.
1.2. A Distribuição Pública compreenderá a venda de uma quantidade de quotas escriturais, sem valor nominal, de emissão do Fundo (“PIBBs”), no montante de R$
1.000.000.000,00 (hum bilhão de reais) (“Valor Inicial da Distribuição”). Dependendo do interesse do público investidor em adquirir PIBBs no âmbito da Distribuição
Pública, o Valor Inicial da Distribuição poderá ser aumentado mediante a colocação de um lote suplementar de PIBBs (“Lote Suplementar”), cuja quantidade ﬁnal será
deﬁnida a critério dos Coordenadores (conforme abaixo deﬁnidos) em acordo com os Vendedores. Para maiores informações sobre a quantidade de PIBBs a ser colocada
no âmbito da Distribuição Pública e critérios de alocação de PIBBs entre o público investidor, vide item 5 abaixo.
1.3. Os PIBBs objeto da Distribuição Pública, inclusive eventuais PIBBs objeto de Lote Suplementar, serão integralizados pelos Vendedores até a Data de Liquidação
(conforme abaixo deﬁnida) da Distribuição Pública.

2. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA E CARACTERÍSTICAS DOS PIBBS
2.1. Os Vendedores contrataram o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. (os “Coordenadores”) para estruturarem e coordenarem a Distribuição Pública,
bem como realizarem esforço de venda dos PIBBs objeto da Distribuição Pública perante investidores residentes e domiciliados no Brasil. Os Coordenadores convidaram e
contrataram outras instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para participarem do esforço de venda da Distribuição Pública (tais instituições,
em conjunto com os Coordenadores, os “Agentes Vendedores”).
2.2. O Fundo, administrado e gerido pelo Banco Itaú S.A. (“Administrador”), é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio aberto, nos termos da
Instrução 359, destinada à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários, com o objetivo de buscar reﬂetir a variação e o desempenho do Índice Brasil-50 (“IBrX50”), índice calculado pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”), podendo captar recursos perante investidores em geral, observadas as disposições e restrições
constantes de seu regulamento (“Regulamento”). Pela prestação dos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração do Fundo, o Administrador cobra uma
taxa equivalente a 0,059% (cinqüenta e nove milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. O Fundo estará sujeito a outros encargos e
despesas, conforme descrito no Regulamento.
2.3. Para buscar alcançar o objetivo de reﬂetir a variação e o desempenho do IBrX-50, o Fundo mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio
líquido aplicado em ações integrantes da carteira teórica do IBrX-50 (na mesma proporção, sempre que razoavelmente possível, em que tais ações integrem a carteira
teórica do IBrX-50), observados os demais limites de diversiﬁcação e restrições de investimento estabelecidos no Regulamento.
2.4. O IBrX-50 é um indicador de desempenho do mercado de ações brasileiro e mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 (cinqüenta) ações
selecionadas entre as ações mais negociadas na BOVESPA. A ponderação de cada uma das 50 (cinqüenta) ações na carteira teórica do IBrX-50 é feita pelo valor de mercado
das ações disponíveis à negociação. A carteira teórica do IBrX-50 tem vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, de maio a agosto e de
setembro a dezembro. Atualmente, o IBrX-50 é composto por ações de emissão de 46 (quarenta e seis) companhias abertas admitidas à negociação na BOVESPA, que
se dedicam a atividades em 8 (oito) diferentes setores da economia. Maiores informações sobre o IBrX-50, sua composição e periodicidade de atualização encontram-se
descritas no Prospecto Preliminar (conforme abaixo deﬁnido).
2.5. Os PIBBs são admitidos à negociação na BOVESPA sob o código PIBB11. Cada PIBB atribui aos seus titulares os direitos descritos no Regulamento, tais como a
participação em igualdade de condições com os demais titulares de PIBBs no patrimônio do Fundo e o direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais de
Quotistas do Fundo.
2.6. Os termos e condições relacionados à organização, ao funcionamento, à administração e aos investimentos do Fundo estão detalhados no Prospecto Preliminar da
Segunda Distribuição Pública Secundária de Quotas de Emissão do Fundo (“Prospecto Preliminar”), no Regulamento e no site www.pibb.com.br.

3. ESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
3.1. A Distribuição Pública será estruturada de modo a contemplar duas ofertas com características distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo (“Oferta de Varejo”) e a Oferta
Institucional (”Oferta Institucional”). Os termos e condições relacionados à estrutura da Distribuição Pública estão detalhados abaixo e no Prospecto Preliminar, o qual pode
ser acessado nos sites www.pibb.com.br, www.bndes.gov.br e nos sites dos Agentes Vendedores, conforme indicado no item 8 deste Comunicado.
3.2. Oferta de Varejo - A Oferta de Varejo será destinada, exclusivamente a:
(i) pessoas físicas residentes no Brasil (“Investidores de Varejo - Pessoas Físicas”) e pessoas jurídicas com sede no Brasil, que não aquelas indicadas no item 3.3 (ii) abaixo
(“Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas”, os quais, em conjunto com os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas serão designados os “Investidores de Varejo - Pessoas
Físicas ou Jurídicas”), as quais, sujeitas aos limites estabelecidos no item 3.2.5. abaixo, poderão adquirir PIBBs por meio de até 3 (três) categorias de investimento distintas,
as quais seguem descritas no item 3.2.1. abaixo;
(ii) fundos de investimento em PIBBs sem direito à Opção de Venda deﬁnida no item 3.2.4. abaixo, que serão especiﬁcamente constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs
no âmbito da Oferta de Varejo (“Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda”);
(iii) fundos de investimento em PIBBs com direito à Opção de Venda, que serão especiﬁcamente constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de
Varejo (“Fundos-PIBB-Com Opção de Venda”) (os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda em conjunto designados os “Investidores
de Varejo - Fundos”);
(iv) clubes de investimento em PIBBs sem direito à Opção de Venda, que serão especiﬁcamente constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo
(“Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda”);
(v) clubes de investimento em PIBBs com direito à Opção de Venda, que serão especiﬁcamente constituídos com o objetivo de adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de
Varejo (“Clubes-PIBB-Com Opção de Venda”) (os Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e os Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda em conjunto designados os “Investidores de
Varejo - Clubes”); e
(vi) clubes de investimento já existentes e em funcionamento no mercado, que tenham interesse em adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo, mas sem direito à Opção
de Venda, sujeitos aos limites descritos no item 3.2.5. abaixo (“Clubes Já Existentes“ ou “Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes”).
3.2.1. Categorias e Modalidades de Investimento Disponíveis para os Investidores de Varejo
3.2.1.1. Categorias de Investimento Disponíveis aos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas – Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas terão a oportunidade
de participar da Oferta de Varejo por meio de até 3 (três) categorias de investimento distintas e os Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas terão a oportunidade de
participar da Oferta de Varejo por meio de até 2 (duas) categorias de investimento distintas, as quais seguem descritas abaixo (“Categorias de Investimento”):
(i) Categoria de Investimento – Compra Direta, por meio da qual os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas adquirirão PIBBs diretamente (“Categoria de
Investimento – Compra Direta”);
(ii) Categoria de Investimento Indireta - Fundos, por meio da qual os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas serão detentores de PIBBs de forma indireta,
por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e/ou de Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda (“Categoria de Investimento - Fundos”).
A Categoria de Investimento - Fundos será dividida em duas modalidades distintas, sendo a modalidade com Opção de Venda destinada àqueles Investidores de Varejo
– Pessoas Físicas ou Jurídicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e a modalidade sem Opção de Venda destinada `aqueles
Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda;
(iii) Categoria de Investimento Indireta – Clubes de Investimento, por meio da qual os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas serão detentores de PIBBs de forma indireta,
por meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda (“Categoria de Investimento – Clubes de
Investimento”). A Categoria de Investimento - Clubes de Investimento será dividida em duas modalidades distintas, sendo a modalidade com Opção de Venda destinada
àqueles Investidores de Varejo – Pessoas Físicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e a modalidade sem Opção de Venda
destinada `aqueles Investidores de Varejo – Pessoas Físicas que optarem por adquirir quotas de emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda);
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3.2.1.1.1. Sem prejuízo de outros limites e restrições estabelecidos neste Comunicado ao Mercado, inclusive, mas não se limitando ao disposto no item 3.2.5. abaixo, os
Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas estarão sujeitos às seguintes restrições ao participarem das Categorias de Investimento:
(i) os Investidores de Varejo – Pessoas Físicas poderão optar por participar da Oferta de Varejo em quaisquer das 3 (três) Categorias de Investimento e os Investidores de
Varejo – Pessoas Jurídicas poderão optar por participar da Oferta de Varejo na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de Investimento - Fundos, mas
o investimento em cada Categoria de Investimento somente poderá ser formalizado em um único Agente Vendedor. Ou seja, Investidores de Varejo que optarem por
participar da Oferta de Varejo na Categoria de Investimento – Compra Direta por meio de um Agente Vendedor não poderão solicitar a aquisição de PIBBs na Categoria
de Investimento – Compra Direta por meio de outro Agente Vendedor. No entanto, Investidores de Varejo que optarem por participar da Oferta de Varejo na Categoria de
Investimento – Compra Direta por meio de um Agente Vendedor poderão participar da Oferta de Varejo por meio de outros Agentes Vendedores nas demais Categorias
de Investimento a eles disponíveis, de acordo com o disposto no item 3.2.1. acima. Ainda, os Investidores de Varejo poderão participar de uma ou mais Categorias de
Investimento por meio de um único Agente Vendedor, caso tal Agente Vendedor esteja aceitando reservas de PIBBs por meio de tais Categorias de Investimento;
(ii) na hipótese de ser constatado que Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas tentaram participar da Distribuição Pública em desacordo com as regras descritas
no item acima e os limites dispostos no item 3.2.5. abaixo, os investimentos que tenham sido feitos por último pelos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas
em desacordo com os referidos limites, independentemente das Categorias de Investimento utilizadas, serão cancelados e os recursos eventualmente entregues por tais
Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas lhes serão devolvidos, deduzidos os tributos e encargos devidos;
3.2.1.2. Categorias de Investimento Disponíveis aos Investidores de Varejo - Fundos, aos Investidores de Varejo - Clubes de Investimento e aos Investidores de Varejo
- Clubes Já Existentes – Os Investidores de Varejo - Fundos, Investidores de Varejo - Clubes de Investimento e Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes somente terão a
oportunidade de participar da Oferta de Varejo por meio da Categoria de Investimento – Compra Direta, por meio de um único Agente Vendedor.
3.2.1.2.1. Cada Investidor de Varejo - Clube Já Existente que vier a participar da Oferta de Varejo será tratado como um investidor individual, independentemente do
número de seus quotistas. Entretanto, além da participação na Oferta de Varejo por meio de Clubes Já Existentes, os quotistas dos Clubes Já Existentes poderão participar
da Oferta de Varejo na qualidade de Investidores de Varejo - Pessoas Físicas, em quaisquer das 3 (três) Categorias de Investimento a eles disponíveis na forma descrita no
item 3.2.1 acima.
3.2.2. Regras aplicáveis aos Investidores de Varejo - Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas, os Investidores de Varejo - Fundos, os Investidores de Varejo
- Clubes de Investimento e os Investidores de Varejo - Clubes Já Existentes (em conjunto designados os “Investidores de Varejo”) interessados em adquirir PIBBs no âmbito
da Oferta de Varejo, respeitadas as condições e os limites estabelecidos no item 3.2.1. acima e no item 3.2.5. abaixo, estarão sujeitos às seguintes condições comuns:
(i) terão prioridade na alocação de PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública até o montante de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na forma
estabelecida no item 5.3. abaixo;
(ii) a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo na Categoria de Investimento – Compra Direta será realizada mediante o preenchimento e assinatura de formulário
de pedido de reserva especíﬁco, o qual será disponibilizado pelos Agentes Vendedores (“Pedido de Reserva”, ou, em conjunto, “Pedidos de Reserva”), sendo que cada
Agente Vendedor poderá exigir ou não, dos Investidores de Varejo adquirentes de PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta, o depósito imediato de recursos
para formalizar a correspondente reserva de PIBBs. Na hipótese de não conclusão da Distribuição Pública, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e os
valores eventualmente depositados pelos Investidores de Varejo serão devolvidos por meio dos mesmos Agentes Vendedores que tiverem recebido os Pedidos de Reserva,
sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos, em até 3 (três) dias úteis contados da data do cancelamento dos Pedidos de Reserva;
(iii) aqueles Investidores de Varejo que decidam participar da Oferta de Varejo por meio da Categoria de Investimento – Compra Direta mas que não efetuem depósito
antecipado para reserva de PIBBs, serão informados sobre a quantidade de PIBBs por eles adquiridos até às 16:00 (dezesseis) horas do dia útil imediatamente posterior à
data de publicação do anúncio de início da Distribuição Pública, por meio do Agente Vendedor que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva ou, na sua ausência,
por telefone ou correspondência. Na Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tiver participado da Oferta de Varejo por meio da Categoria de Investimento
– Compra Direta sem a realização de depósito antecipado de recursos deverá efetuar o pagamento do valor ﬁnanceiro que lhe foi comunicado, junto ao respectivo Agente
Vendedor onde tiver efetuado seu Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 (dez horas e trinta minutos).
(iv) a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de Investimento - Fundos e/ou na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento
será realizada mediante a subscrição de quotas de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda
e/ou Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda, juntamente com o preenchimento e assinatura de termo de adesão aos respectivos regulamentos dos Fundos-PIBB-Com Opção
de Venda, e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda, conforme o caso. Na hipótese de não
conclusão da Distribuição Pública, os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Sem
Opção de Venda serão automaticamente liquidados e os valores utilizados pelos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas para subscrição de suas quotas, conforme acima
referido, serão devolvidos por meio dos Agentes Vendedores perante os quais tiverem sido realizados os seus investimentos, sem juros ou correção monetária e deduzidos
os tributos e encargos devidos, dentro do prazo previsto nos regulamentos dos referidos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e, nos
casos dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda, dos respectivos estatutos sociais;
(v) a aquisição de PIBBs por Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento - Fundos será realizada mediante a subscrição de quotas de FundosPIBB-Com Opção de Venda e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, juntamente com o preenchimento e assinatura de termo de adesão aos respectivos regulamentos dos
Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, conforme o caso. Na hipótese de não conclusão da Distribuição Pública, os Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda serão automaticamente liquidados e os valores utilizados pelos Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas para
subscrição de suas quotas, conforme acima referido, serão devolvidos por meio dos Agentes Vendedores perante os quais tiverem sido realizados os seus investimentos,
sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos, dentro do prazo previsto nos regulamentos dos referidos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda
e/ou Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda;
(vi) as seguintes instituições ﬁnanceiras estavam providenciando ou tinham providenciado, nesta data, a constituição de Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda: Banco Itaú
S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco ABN AMRO Real S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco
Múltiplo S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Comercial de Investimentos Sudameris S.A. e Banespa S.A. CCT;
(vii) as seguintes instituições ﬁnanceiras estavam providenciando ou tinham providenciado, nesta data, a constituição de Fundos-PIBB-Com Opção de Venda: Banco Itaú
S.A., Banco Santander Brasil S.A.; Banco ABN AMRO Real S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco
Múltiplo S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., BankBoston Banco Múltiplo S.A., Banco Citibank S.A., Banco Comercial de Investimentos Sudameris S.A. e
Banespa S.A. CCT;
(viii) as seguintes instituições ﬁnanceiras estavam providenciando ou tinham providenciado, nesta data, a constituição de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda: Planner CV
S.A.;
(ix) as seguintes instituições ﬁnanceiras estavam providenciando ou tinham providenciado, nesta data, a constituição de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda: Ágora Senior
Corretora de Valores Mobiliários S.A., Finabank CCTVM Ltda, Geração Futuro CV Ltda, Petra Personal Trader CTVM Ltda, Planner CV S.A., Solidus S.A. CCVM e Umuarama
S.A. CTVM; e
(x) outras instituições ﬁnanceiras, sociedades distribuidoras de valores mobiliários e sociedades corretoras de valores mobiliários poderão constituir Fundos-PIBB-Sem
Opção de Venda, Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda após a divulgação deste Comunicado.
3.2.3. Princípios Aplicáveis Exclusivamente aos Investidores de Varejo - Fundos e aos Investidores de Varejo - Clubes de Investimento
3.2.3.1. Os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda observarão o seguinte no âmbito da Distribuição Pública:
(i) os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda poderão emitir novas quotas após a conclusão da Distribuição Pública;
(ii) os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda somente poderão emitir novas quotas após o término do Período de Bloqueio, conforme deﬁnido no item 3.2.4.2. abaixo;
(iii) as quotas dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda somente poderão ser resgatadas após um período inicial de carência,
contados da data da emissão de cada quota, conforme estabelecido nos respectivos regulamentos;
(iv) na hipótese de não ser concluída a Distribuição Pública e, portanto, não ser realizada a aquisição de PIBBs pelos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e pelos FundosPIBB-Com Opção de Venda no âmbito da Oferta de Varejo, os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda terão suas quotas resgatadas
compulsoriamente e serão automaticamente liquidados pelos respectivos administradores, conforme referido no item 3.2.2. acima;
(v) os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda terão como objetivo de investimento aplicar seus recursos na aquisição de PIBBs ofertados
no âmbito da Oferta de Varejo, e os respectivos administradores deverão buscar adquirir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido dos FundosPIBB-Sem Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda em PIBBs e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e
dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda em títulos públicos federais de renda ﬁxa. Após a Distribuição Pública, os administradores dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda
e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda deverão manter estes mesmos limites de composição da carteira de investimentos dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e dos
Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, de acordo com o disposto nos respectivos regulamentos;
(vi) na hipótese dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda não conseguirem adquirir PIBBs no âmbito da Oferta de Varejo em quantidade suﬁciente para que, no mínimo,
95% (noventa e cinco por cento) do respectivo patrimônio líquido seja alocado em PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública, os respectivos administradores
deverão utilizar o saldo remanescente do patrimônio líquido para adquirir, em mercado, PIBBs de emissão do Fundo e/ou para adquirir títulos públicos federais de renda
ﬁxa, estes últimos até o limite máximo de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda. Caso os administradores dos Fundos-PIBBSem Opção de Venda não consigam adquirir PIBBs (ou na Distribuição Pública ou no mercado), de forma que no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos respectivos
patrimônios líquidos sejam compostos por PIBBs, tais administradores procederão ao resgate compulsório das quotas de tais Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda no
montante correspondente ao patrimônio dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda que não tenha sido alocado em PIBBs e em títulos públicos federais de renda ﬁxa até
o limite máximo estabelecido. Nesse caso, os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas receberão o resgate compulsório de suas quotas no prazo descrito nos
regulamentos dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e na proporção dos recursos por eles aplicados nos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, deduzidos os tributos e
encargos devidos. Após a Distribuição Pública, o patrimônio dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda será composto, necessariamente, de, no mínimo, 95% (noventa e
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cinco por cento) de PIBBs e, no máximo, 5% (cinco por cento) em títulos públicos federais de renda ﬁxa;
(vii) na hipótese dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda não conseguirem adquirir PIBBs exclusivamente no âmbito da Oferta de Varejo em quantidade suﬁciente para
que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do respectivo patrimônio líquido seja alocado em PIBBs ofertados no âmbito da Distribuição Pública, os respectivos
administradores procederão ao resgate compulsório das quotas de tais Fundos-PIBB-Com Opção de Venda no montante correspondente ao patrimônio dos Fundos-PIBBCom Opção de Venda que não tenha sido alocado em PIBBs no âmbito da Distribuição Pública e em títulos públicos federais de renda ﬁxa até o limite máximo estabelecido.
Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas receberão o resgate compulsório de suas quotas no prazo descrito nos regulamentos dos Fundos-PIBB-Com Opção
de Venda e na proporção dos recursos por eles aplicados nos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, deduzidos os tributos e encargos devidos. Após a Distribuição Pública,
o patrimônio dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda será composto, necessariamente, de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de PIBBs ofertados no âmbito da
Distribuição Pública e, no máximo, 5% (cinco por cento) em títulos públicos federais de renda ﬁxa;
(viii) os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda estão sujeitos a taxas e encargos descritos nos regulamentos dos Fundos-PIBB-Sem
Opção de Venda e dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda; e
(ix) os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda e os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, em face da estrutura da Oferta de Varejo e das taxas e encargos descritos em seus
respectivos regulamentos, poderão não acompanhar a rentabilidade dos PIBBs e do IBrX-50.
3.2.3.2. Os Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e Clubes-PIBB-Com Opção de Venda observarão os mesmos critérios deﬁnidos para os Investidores de Varejo - Fundos,
conforme lhes for aplicável (ou seja, as regras do Fundo-PIBB-Com Opção de Venda aplicar-se-ão ao Clube-PIBB-Com Opção de Venda e as regras do Fundo-PIBB-Sem
Opção de Venda aplicar-se-ão ao Clube-PIBB-Sem Opção de Venda).
3.2.4. Opção de Venda. A Opção de Venda será disponibilizada aos seguintes Investidores de Varejo, de acordo com a Categoria de Investimento que venha a ser utilizada
por tais Investidores de Varejo (nas condições abaixo deﬁnidas, os “Titulares da Opção de Venda”):
(i) Investidores de Varejo – Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta, até o limite descrito no item 3.2.4.2. abaixo;
(ii) Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento - Fundos, por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda;
(iii) Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, por meio da aquisição de quotas de emissão de
Clubes-PIBB-Com Opção de Venda;
(iv) Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta, até o limite descrito no item 3.2.4.2. abaixo;
(v) Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas que adquirirem PIBBs na Categoria de Investimento - Fundos, por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBBCom Opção de Venda;
(vi) Fundos-PIBB-Com Opção de Venda; e
(vii) Clubes-PIBB-Com Opção de Venda.
3.2.4.1. Os Coordenadores e a BNDESPAR alertam que:
(i) os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas não terão direito à Opção de Venda se optarem por adquirir PIBBs na Categoria de Investimento - Fundos por meio
da aquisição de quotas de emissão de Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda;
(ii) os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas não terão direito à Opção de Venda se optarem por adquirir PIBBs na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por
meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda; e
(iii) os Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, os Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e os Clubes Já Existentes não terão direito à Opção de Venda.
3.2.4.2. - Os Titulares da Opção de Venda terão a opção de vender à BNDESPAR os PIBBs que forem por eles adquiridos no âmbito da Oferta de Varejo, na quantidade e
pelo preço indicados neste item 3.2.4.2. (“Opção de Venda”), mediante a observância dos seguintes critérios e procedimentos:
(i) os Titulares da Opção de Venda poderão vender os seus PIBBs na quantidade indicada nos itens (iv) e (v) abaixo, pelo Preço de Distribuição (conforme abaixo deﬁnido)
dos PIBBs adquiridos no âmbito da Oferta de Varejo, deduzidos de todos os encargos devidos, sem acréscimo de correção monetária e/ou juros;
(ii) os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas ou Jurídicas que adquirirem PIBBs por meio da Categoria de Investimento – Compra Direta poderão exercer a Opção de Venda
a seu exclusivo critério, na forma estabelecida nos itens a seguir;
(iii) no caso especíﬁco dos Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e dos Clubes-PIBB Com Opção de Venda, caberá aos respectivos administradores tomar a decisão de exercer
a Opção de Venda, sempre no melhor interesse dos respectivos quotistas, conforme o disposto nos respectivos regulamentos;
(iv) a Opção de Venda está limitada à compra, pela BNDESPAR, de uma quantidade de PIBBs por Investidor de Varejo - Pessoa Física ou Jurídica representada por número
inteiro que corresponda a, no máximo, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido pelo Preço de Distribuição (“PIBBs Objeto da Opção de Venda”);
(v) os Fundos-PIBB-Com Opção de Venda e os Clubes-PIBB-Com Opção de Venda que optarem por exercer a Opção de Venda de acordo com o disposto nos itens a seguir
poderão vender PIBBs em quantidade, por Investidor de Varejo - Pessoa Física ou Jurídica quotista do respectivo Fundo-PIBB-Com Opção de Venda ou por Investidor de
Varejo - Pessoa Física quotista do respectivo Clube-PIBB-Com Opção de Venda, correspondente a, no máximo, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido pelo Preço de
Distribuição;
(vi) os Titulares da Opção de Venda poderão exercer a Opção de Venda no período compreendido entre o 366° (tricentésimo sexagésimo sexto) dia seguinte à Data de
Liquidação, inclusive, e 29 de dezembro de 2006, inclusive (“Período de Exercício da Opção de Venda”);
(vii) para que os Titulares da Opção de Venda tenham o direito de exercer a Opção de Venda os PIBBs Objeto da Opção de Venda não poderão ser objeto de venda ou
qualquer outra forma de alienação e/ou oneração e/ou, ainda, ter sua custódia transferida da CBLC pelo período compreendido entre a Data de Liquidação, inclusive, e o
365° (tricentésimo sexagésimo quinto) dia seguinte à Data de Liquidação, inclusive (“Período de Bloqueio”). Na hipótese dos Titulares da Opção de Venda terem vendido,
alienado e/ou de qualquer forma onerado os PIBBs Objeto da Opção de Venda, e/ou, ainda, terem transferido a sua custódia da CBLC antes do término do Período de
Bloqueio, tais PIBBs não mais poderão ser objeto da Opção de Venda, mas os demais PIBBs não vendidos, onerados e/ou alienados e/ou, ainda, sob custódia da CBLC de
sua titularidade permanecerão objeto da Opção de Venda e poderão ser vendidos à BNDESPAR durante o Período de Exercício da Opção de Venda;
(viii) o anúncio de encerramento da Distribuição Pública indicará a Data de Liquidação e a data de início do Período de Exercício da Opção de Venda;
(ix) os Titulares da Opção de Venda poderão manifestar a sua intenção de exercer a Opção de Venda a qualquer tempo durante o Período de Exercício da Opção de Venda
perante o Agente Vendedor dos PIBBs com o qual os Titulares da Opção de Venda tenha adquirido PIBBs e mediante preenchimento de formulário especíﬁco;
(x) a Opção de Venda poderá ser exercida de forma parcial e/ou total, sendo cada data de solicitação de exercício da Opção de Venda, mesmo que parcial, designada
como uma “Data de Exercício”;
(xi) os Agentes Vendedores informarão a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC (“CBLC”), até o primeiro dia útil seguinte a cada Data de Exercício, sobre
os Titulares da Opção de Venda que tenham decidido exercer a Opção de Venda naquela data;
(xii) o pagamento da aquisição dos PIBBs Objeto da Opção de Venda, pela BNDESPAR, em decorrência de exercício da Opção de Venda em qualquer Data de Exercício,
será realizado por meio da CBLC, no prazo de 3 (três) dias úteis contados de cada Data de Exercício, mediante depósito em conta de liquidação mantida perante a CBLC
pelos Agentes Vendedores, os quais, por sua vez, imediatamente após seu recebimento, depositarão tais recursos em conta corrente bancária e/ou conta de investimento
que venha a ser informada individualmente pelos Titulares da Opção de Venda nos respectivos Pedidos de Reserva, ou em outra conta corrente bancária e/ou conta
de investimento que venha a ser informada posteriormente pelos Titulares da Opção de Venda aos Agentes Vendedores, até a eventual Data de Exercício da Opção de
Venda; e
(xiii) a Opção de Venda será concedida única e exclusivamente aos Titulares da Opção de Venda, não podendo tal direito ser de qualquer forma cedido e/ou transferido
a quaisquer terceiros, e/ou, por meio de qualquer mecanismo, beneﬁciar quaisquer terceiros. O exercício da Opção de Venda terá caráter irrevogável e irretratável para
os Titulares da Opção de Venda.
3.2.5. Limites de Investimento na Oferta de Varejo
3.2.5.1. Investidores de Varejo – Pessoas Físicas. Os Investidores de Varejo - Pessoas Físicas que participarem da Oferta de Varejo estarão sujeitos aos seguintes limites de
investimento por Categoria de Investimento:
(i) na Categoria de Investimento – Compra Direta: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual de aplicação
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa
Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento
- Fundos e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já
realizados) e não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas em Clubes Já Existentes;
(ii) na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por
tais Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição
de quotas de emissão de Clube-PIBB-Com Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e
não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de Investimento - Fundos por meio
da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda, na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de
emissão de Clube-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou em Clubes Já Existentes;
(iii) na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por
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tais Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta, na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de
emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção
dos referidos investimentos já realizados) e não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas em
Clubes Já Existentes;
(iv) na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual
de aplicação não superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do
valor máximo individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente
realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição
de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e
não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Físicas na Categoria de Investimento - Fundos por meio
da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda e na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de
emissão de Clube-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou em Clubes Já Existentes;
(v) na Categoria de Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de emissão de Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de
aplicação não superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do
valor máximo individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Físicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente
realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas Físicas na Categoria de Investimento – Compra Direta, na Categoria de Investimento - Fundos e na Categoria de
Investimento - Clubes de Investimento por meio da aquisição de quotas de emissão de Clube-PIBB-Com Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será
reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados) e não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo
– Pessoas Físicas em Clubes Já Existentes;
(vi) os quadros abaixo sumarizam os limites de investimento acima referidos (individuais, para cada Categoria de Investimento e conjunto, para as 3 (três) Categorias de
Investimento) disponíveis aos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas:
Categorias de Investimento

Limites de Investimento por Categoria de Investimento

Categoria de Investimento – Compra Direta

Mínimo

Máximo*

Até R$ 1.000,00

R$ 500.000,00

Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Com Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 50.000,00

Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 500.000,00

Categoria de Investimento - Clubes de Investimento – Clube-PIBB-Com Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 50.000,00

Categoria de Investimento - Clubes de Investimento – Clube-PIBB-Sem Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 500.000,00

*Serão descontados dos limites máximos de investimento em cada Categoria de Investimento (ou seja, os limites máximos serão reduzidos) valores já
investidos pelos Investidores de Varejo – Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas em outras Categorias de Investimento, conforme indicado no item 3.2.5.1.
acima e o quadro abaixo, exceção feita aos investidores em Clubes Já Existentes.
Limite Máximo de Investimento

Valor

Limite máximo de investimento para Investidores de Varejo – Pessoas Físicas (Categoria de Investimento Compra Direta + Categoria de
Investimento Fundos + Categoria de Investimento Clubes de Investimento)
Limite Máximo Garantido pela BNDESPAR durante o Período de Exercício da Opção de Venda

R$ 500.000,00

Valor

Limite máximo de investimento para Investidor de Varejo – Pessoas Físicas garantido pela BNDESPAR (Categoria de Investimento Compra
Direta + Categoria de Investimento Fundos, na modalidade com Opção de Venda + Categoria de Investimento Clubes de Investimento,
na modalidade com Opção de Venda)

R$ 50.000,00

3.2.5.2. Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas. Os Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas que participarem da Oferta de Varejo estarão sujeitos aos seguintes limites
de investimento por Categoria de Investimento:
(i) na Categoria de Investimento – Compra Direta: valor mínimo individual de aplicação não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual de
aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas
nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas na Categoria de
Investimento - Fundos (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados);
(ii) na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por
tais Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento – Compra Direta (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos
investimentos já realizados) e não serão descontados eventuais investimentos anteriormente realizados por tais Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas na Categoria de
Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda;
(iii) na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de emissão de Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda: valor mínimo individual de aplicação não
superior a R$ 300,00 (trezentos reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que para ﬁns de aferição do valor máximo
individual de aplicação dos Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas nessa Categoria de Investimento serão descontados outros investimentos anteriormente realizados por
tais Investidores de Varejo - Pessoas Jurídicas na Categoria de Investimento – Compra Direta e na Categoria de Investimento - Fundos por meio da aquisição de quotas de
emissão de Fundo-PIBB-Com Opção de Venda (ou seja, o valor máximo de aplicação será reduzido na proporção dos referidos investimentos já realizados);
(iv) os quadros abaixo sumarizam os limites de investimento (individuais, para cada Categoria de Investimento e conjunto, para as 2 (duas) Categorias de Investimento)
disponíveis aos Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas:
Limites de Investimento por Categoria
de Investimento

Categorias de Investimento

Categoria de Investimento – Compra Direta

Mínimo

Máximo*

Até R$ 1.000,00

R$ 500.000,00

Categoria de Investimento - Fundo – Fundo-PIBB-Com Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 50.000,00

Categoria de Investimento - Fundos – Fundo-PIBB-Sem Opção de Venda

Até R$ 300,00

R$ 500.000,00

*Serão descontados dos limites máximos de investimento em cada Categoria de Investimento (ou seja, os limites máximos serão reduzidos) valores já
investidos pelos Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas em outras Categorias de Investimento, conforme indicado no item 3.2.5.2. acima e o quadro
abaixo
Limite Máximo de Investimento

Valor

Limite máximo de investimento para Investidores de Varejo – Pessoas Jurídicas (Categoria de Investimento Compra Direta + Categoria de
Investimento Fundos, na modalidade com Opção com Venda)
Limite Máximo Garantido pela BNDESPAR durante o Período de Exercício da Opção de Venda
Limite máximo de investimento para Investidor de Varejo – Pessoas Jurídicas garantido pela BNDESPAR (Categoria de Investimento Compra
Direta + Categoria de Investimento Fundos, na modalidade com Opção de Venda)

R$ 500.000,00

Valor
R$ 50.000,00

3.2.5.3. Os Investidores de Varejo - Fundos e os Investidores de Varejo - Clubes não têm valores mínimos e/ou máximos de investimento na Oferta de Varejo, estando
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sujeitos, no entanto, ao Procedimento de Rateio deﬁnido no item 5 abaixo.
3.2.5.4. Os Investidores de Varejo – Clubes Já Existentes somente poderão participar da Oferta de Varejo por meio da Categoria de Investimento - Compra Direta, com
valor mínimo individual de aplicação não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e valor máximo individual de aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
3.3. Oferta Institucional - A Oferta Institucional será destinada à demanda de:
(i) investidores cuja demanda para aquisição de PIBBs esteja acima dos limites estabelecidos no item 3.2.5. para a Oferta de Varejo, incluindo os Clubes Já Existentes; e
(ii) pessoas jurídicas e outras entidades que venham a participar da Distribuição Pública, tais como fundos de investimento (exceto os Investidores de Varejo - Fundos),
instituições ﬁnanceiras e assemelhadas, entidades administradoras de carteira de títulos e valores mobiliários credenciadas na CVM, entidades autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, entidades de capitalização (as pessoas físicas e jurídicas
mencionadas no item (i) acima em conjunto com as pessoas mencionadas neste item (ii), denominadas em conjunto como os “Investidores Institucionais”).
3.3.1. Os Agentes Vendedores não realizarão qualquer esforço de venda referente à Distribuição Pública perante Investidores não residentes, mas tais investidores poderão
adquirir PIBBs no âmbito da Oferta Institucional por meio da remessa de recursos ao país nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.° 2689, de 26 de
janeiro de 2000 e de acordo com a legislação a eles aplicável.
3.3.2. No âmbito da Oferta Institucional, os PIBBs serão adquiridos pelo Preço de Distribuição, mediante pagamento à vista, com pagamento integral no ato da
aquisição.
3.3.3. Na Oferta Institucional não serão admitidas reservas antecipadas e inexistirão valores máximos para os investidores indicados no item (i) do item 3.3. acima e valores
mínimos ou máximos de investimento para os investidores indicados no item (ii) do item 3.3. acima. Os Investidores Institucionais não terão direito à Opção de Venda.

4. PREÇO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
4.1. O preço dos PIBBs no âmbito da Distribuição Pública (“Preço da Distribuição”) será determinado após a realização de procedimento de bookbuilding a ser conduzido
pelos Coordenadores, procedimento este que consistirá na determinação do preço de venda dos PIBBs no âmbito da Distribuição Pública tomando-se por base a indicação
de interesse dos Investidores Institucionais participantes da Oferta Institucional na aquisição dos PIBBs e o valor patrimonial dos PIBBs.
4.2. A liquidação ﬁnanceira da Distribuição Pública será realizada de acordo com os procedimentos de liquidação adotados pela CBLC e está prevista para ser realizada no
3° (terceiro) dia útil seguinte à data de publicação do anúncio de início da Distribuição Pública (“Data de Liquidação”), podendo, no entanto, ser postergada por decisão
dos Vendedores e dos Coordenadores.
4.3. Transferência de Titularidade dos PIBBs - Os PIBBs serão transferidos para a titularidade dos Investidores de Varejo e dos Investidores Institucionais na Data de
Liquidação, sujeita à efetiva conﬁrmação do recebimento do respectivo Preço de Distribuição pelos Vendedores.

5. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO
5.1. Os Agentes Vendedores receberão, a partir da data de publicação deste Comunicado, até 14 de outubro de 2005 (“Período de Efetivação de Reservas”), (i) Pedidos de
Reserva dos Investidores de Varejo interessados na aquisição de PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta e (ii) pedidos de subscrição de quotas de emissão de
Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, Fundos-PIBB-Com Opção de Venda, Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e/ou Clubes-PIBB-Com Opção de Venda pelos Investidores de
Varejo – Pessoas Físicas ou Jurídicas interessados na aquisição de PIBBs na Categoria de Investimento - Fundos e/ou na Categoria de Investimento – Clubes de Investimento,
conforme o caso. Os Coordenadores também receberão, a partir da data de publicação deste Comunicado até a data de deﬁnição do Preço de Distribuição (“Período de
Procedimento de Bookbuilding”), indicações de interesse e/ou pedidos de aquisição de PIBBs dos Investidores Institucionais interessados na aquisição de PIBBs no âmbito
da Oferta Institucional.
5.2. Após a concessão do registro da Distribuição Pública pela CVM e a publicação do anúncio de início da Distribuição Pública, os Agentes Vendedores iniciarão a
colocação dos PIBBs, em mercado de balcão não organizado, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, conforme descrito abaixo.
5.3. A quantidade ﬁnal de PIBBs a ser alocada para os Investidores de Varejo e para os Investidores Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo e no âmbito da Oferta
Institucional, respectivamente, será determinada de acordo com os seguintes critérios e procedimentos:
(i) os Investidores de Varejo terão prioridade na alocação de PIBBs em montante equivalente a até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) (“Alocação Prioritária
do Varejo”);
(ii) caso o valor total de Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja inferior ou igual à Alocação Prioritária do Varejo, serão atendidos todos os Pedidos de Reserva
dos Investidores de Varejo em 100% (cem por cento) de suas reservas;
(iii) caso o valor total de Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja superior à Alocação Prioritária do Varejo e/ou a valor superior, conforme referido no item (iv)
abaixo, será realizado rateio entre os Investidores de Varejo, mediante a observância da seguinte regra de rateio (“Procedimento de Rateio”):
a. Cada Investidor de Varejo que participe da Oferta de Varejo na Categoria de Investimento – Compra Direta, na Categoria de Investimento - Fundos, na modalidade
Fundo-PIBB-Com Opção de Venda, e na Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, na modalidade Clube-PIBB-Com Opção de Venda, terá prioridade de
alocação igualitária e sucessiva de PIBBs até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por Categoria de Investimento (“Volume Inicial para Rateio”);
b. o saldo remanescente das ordens representadas na Oferta de Varejo que exceder o Volume Inicial para Rateio, será alocado de forma prioritária, igualitária e
sucessiva para cada Investidor de Varejo que participe da Oferta de Varejo na Categoria de Investimento - Fundos, na modalidade Fundo-PIBB-Sem Opção de
Venda, e na Categoria de Investimento – Clubes de Investimento, na modalidade Clube-PIBB-Sem Opção de Venda, até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) por Categoria de Investimento (“Segundo Volume para Rateio”);
c. o saldo remanescente das ordens representadas na Oferta de Varejo que exceder o Segundo Volume para Rateio, será rateado entre todos os Investidores de Varejo,
de forma proporcional e de acordo com a participação do valor de cada Pedido de Reserva no valor total dos Pedidos de Reserva apresentados por Investidores de
Varejo;
d. na hipótese do rateio descrito acima, os Agentes Vendedores devolverão aos Investidores de Varejo os valores depositados em excesso, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis após a Data de Liquidação, sem adição de juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos;
(iv) a diferença entre o Valor Inicial da Distribuição e o valor efetivamente alocado na Oferta de Varejo, valor este que poderá ser equivalente (caso haja demanda) ou
superior à Alocação Prioritária do Varejo, a exclusivo critério dos Coordenadores, será alocada entre os Investidores Institucionais, de acordo com a qualidade de suas
ordens de compra de PIBBs no âmbito do Procedimento de Bookbuilding; e
(v) caso seja constatado pelos Coordenadores que o Valor Inicial da Distribuição não será suﬁciente para atender a demanda total de Investidores de Varejo e de
Investidores Institucionais, a Distribuição Pública será aumentada pelo Lote Suplementar. Os PIBBs objeto de eventual Lote Suplementar serão alocados perante os
Investidores Institucionais e/ou os Investidores de Varejo, a exclusivo critério dos Coordenadores.
5.4. Na Data de Liquidação, os Agentes Vendedores conﬁrmarão os Pedidos de Reserva e entregarão, a cada Investidor de Varejo que tiver feito Pedido de Reserva, o
número inteiro de PIBBs correspondente à divisão entre o valor depositado conforme o respectivo Pedido de Reserva e o Preço de Distribuição, observado o disposto no
item 5.3 acima.
5.4.1. Caso tal divisão resulte em fração de PIBB, a diferença entre o valor depositado e o valor correspondente ao número inteiro imediatamente inferior de PIBBs,
observado o disposto no item 5.3. acima, será devolvida ao respectivo Investidor de Varejo pelos Agentes Vendedores, sem juros ou correção monetária e deduzidos
tributos e encargos devidos, até 3 (três) dias úteis após a Data de Liquidação.
5.5. Na hipótese de não haver a conclusão da Distribuição Pública, por qualquer motivo, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e os valores depositados
serão devolvidos aos Investidores de Varejo que tiverem feito reserva pelos respectivos Agentes Vendedores, sem juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e
encargos devidos, até 3 (três) dias úteis contados da data do cancelamento dos Pedidos de Reserva. No caso dos Fundos-PIBB-Sem Opção de Venda, dos Fundos-PIBB-Com
Opção de Venda, dos Clubes-PIBB-Sem Opção de Venda e dos Clubes-PIBB-Com Opção de Venda, os seus Pedidos de Reserva também serão automaticamente cancelados
e tais Investidores de Varejo - Fundos e Investidores de Varejo - Clubes serão automaticamente liquidados pelos respectivos administradores com o resgate compulsório
de suas quotas, deduzidos os tributos e encargos devidos.

6. PERÍODO DE RESERVA DOS PIBBS E PARTICIPAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
6.1. Cada Investidor de Varejo interessado em participar da Distribuição Pública poderá fazer a sua reserva de PIBBs durante o Período de Efetivação de Reservas, utilizandose das Categorias de Investimento disponíveis, conforme referido acima, dirigindo-se aos Agentes Vendedores nos endereços indicados abaixo ou por meio de sistemas
eletrônicos disponibilizados pelos Agentes Vendedores.
6.2. Os Agentes Vendedores somente atenderão aos Pedidos de Reserva para aquisição de PIBBs na Categoria de Investimento – Compra Direta que sejam feitos pelos
Investidores de Varejo titulares de conta corrente bancária ou de conta de investimento abertas e mantidas perante os respectivos Agentes Vendedores, observados os
limites de investimento estabelecidos no item 3.2.5. acima, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva no Período de Efetivação de Reservas.
6.3. O Período de Efetivação de Reservas poderá ser estendido pelos Coordenadores, com a anuência dos Vendedores.
6.4. O Investidor de Varejo deve atentar para o fato de que a aquisição de PIBBs será feita por um preço (o Preço de Distribuição, conforme acima deﬁnido) que será
determinado somente após a realização do seu Pedido de Reserva ou após a aquisição de quotas de emissão de Investidores de Varejo - Fundos e/ou Investidores de Varejo
- Clubes, conforme o caso. Por esta razão, o Investidor de Varejo não saberá, nem poderá escolher ou determinar o preço de aquisição de seus PIBBs, seja no momento
em que realizar seu Pedido de Reserva ou a qualquer outro tempo.
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7. SUMÁRIO DO CRONOGRAMA DA OFERTA
7.1. A Distribuição Pública observará o seguinte cronograma tentativo:
Datas

Eventos

29 de agosto de 2005

Pedido de Registro da Distribuição Pública na CVM

12 de setembro de 2005

Divulgação deste Comunicado

12 de setembro a 14 de outubro de 2005

Período de Efetivação de Reservas nas Categorias de Investimento disponíveis

17 e 18 de outubro de 2005

Procedimento de Bookbuilding

19 de outubro de 2005

Deﬁnição do Preço de Distribuição

19 de outubro de 2005

Registro da Distribuição Pública na CVM

20 de outubro de 2005

Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição Pública

25 de outubro de 2005

Data de Liquidação da Distribuição Pública

25 de outubro de 2005

Entrega dos PIBBs aos Investidores de Varejo e Investidores Institucionais

27 de outubro de 2005

Divulgação do Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública

8. OUTRAS INFORMAÇÕES
8.1. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à publicação deste Comunicado ao Mercado que, no entender dos Vendedores, possam vir a prejudicar ou
efetivamente prejudiquem a realização da Distribuição Pública, os Vendedores terão a faculdade de rever os seus termos e condições, sempre com o intuito de concluir
favoravelmente a venda de PIBBs objeto da Distribuição Pública.
8.2. A relação completa dos Agentes Vendedores encontra-se disponível no Prospecto Preliminar da Distribuição Pública.
8.3. A divulgação da Distribuição Pública será realizada através dos seguintes meios, a partir da data de publicação deste Comunicado ao Mercado:
(i) apresentações a investidores;
(ii) estabelecimentos e websites dos Agentes Vendedores e website da CBLC – www.cblc.com.br;
(iii) website do Fundo – www.pibb.com.br;
(iv) website do BNDES – www.bndes.gov.br;
(v) emissoras de televisão e rádio, mídia impressa, assessoria de imprensa, rede mundial de computadores (Internet), folhetos e banners.
8.4. Os Agentes Vendedores recomendam aos investidores a consulta ao Prospecto Preliminar, que estará disponível a partir da data de publicação deste
Comunicado no site www.pibb.com.br, antes de tomar qualquer decisão de investimento nos PIBBs. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais
e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura é muito importante para possibilitar aos investidores uma análise detalhada dos termos e
condições da Distribuição Pública e dos riscos a ela inerentes. Para a obtenção do Prospecto Preliminar e de informações adicionais sobre a Distribuição Pública os
investidores poderão dirigir-se à sede dos Coordenadores e/ou à CVM, nos seguintes endereços:
Banco Itaú BBA S.A.
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 4º andar
Rua Sete de Setembro, 111 - 5º andar
São Paulo - SP
Rio de Janeiro - RJ
Banco Santander Brasil S.A.
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Rua Amador Bueno, 474 – Bloco C - 3º andar
Rua Formosa, 367 - 20º andar
São Paulo - SP
São Paulo - SP

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2005
VENDEDORES

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIAL - FPS
COORDENADORES

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES CONTRATADOS

PARTICIPANTES ESPECIAIS

SOCIEDADES CORRETORAS
INTRA
CORRETORA

CODEPE

CORRETORA DE VALORES S/A

Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

Investment
Bank

OS VENDEDORES E OS AGENTES VENDEDORES LEMBRAM AOS INVESTIDORES QUE A AQUISIÇÃO DE PIBBS ENVOLVE RISCOS E
INCERTEZAS PARA O INVESTIDOR. OS VENDEDORES, O GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO E OS AGENTES VENDEDORES NÃO
GARANTEM A VALORIZAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO NA AQUISIÇÃO DE PIBBS OU EM QUOTAS DE EMISSÃO DE FUNDOSPIBB-SEM OPÇÃO DE VENDA OU QUOTAS DE EMISSÃO DE FUNDOS-PIBB-COM OPÇÃO DE VENDA OU QUOTAS DE EMISSÃO DE
CLUBES-PIBB-SEM OPÇÃO DE VENDA OU QUOTAS DE EMISSÃO DE CLUBES-PIBB-COM OPÇÃO DE VENDA.
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O Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. (os “Coordenadores”), em conjunto com a
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES (a “BNDESPAR”) e o FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL – FPS, fundo
instituído pelo Decreto nº. 79.459/77 (“FPS”) (a BNDESPAR e o FPS, os “Vendedores”), no âmbito
da distribuição pública secundária (“Distribuição Pública”) de quotas (“PIBBs”) de emissão do PIBB
Fundo de Índice Brasil-50 - Brasil Tracker (“Fundo”), a qual foi objeto de Comunicado ao Mercado
publicado em 12 de setembro de 2005, nos jornais “Valor Econômico” e “Gazeta Mercantil”
(“Comunicado ao Mercado”), vêm a público informar que:
A Distribuição Pública compreenderá a venda de uma quantidade de PIBBs no montante de
R$ 1.725.000.000,00 (hum bilhão, setecentos e vinte e cinco milhões de reais) (“Valor Inicial
da Distribuição Pública”) e, dependendo da demanda ﬁnal do público investidor para adquirir
PIBBs no âmbito da Distribuição Pública, o Valor Inicial da Distribuição Pública poderá ser
aumentado mediante a colocação de um lote suplementar de PIBBs que represente até 35%
(trinta e cinco por cento), cuja quantidade ﬁnal será deﬁnida a critério dos Coordenadores
em acordo com os Vendedores.
O investidor deve tomar a sua decisão de investimento em PIBBs baseada na leitura
e completo entendimento do Prospecto Preliminar da Distribuição Pública, que está
disponível no site www.pibb.com.br, www.bndes.gov.br e nos sites dos Agentes Vendedores
conforme indicado no Comunicado ao Mercado.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2005

FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO
SOCIAL – FPS
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