ANEXO 6.16.1 (A.2) AO MANUAL DO EMISSOR – PERFIL DO FUNDO
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 22.219.335/0001-38
PERFIL DO FUNDO (07/01/2021)

Código de Negociação

BCRI11

Código ISIN

BRBCRICTF009

Local de Atendimento aos

São Paulo - SP

Jornal para publicações

Não há.

Cotistas

legais

19/03/2015

Patrimônio Atual (R$)

464.248.279,63

Quantidade de cotas atual

4.400.000

Valor da cota (R$)

105,51097264

Data do registro na CVM

30/06/2015

Código CVM

0315014

Data da Constituição do
Fundo

1.1.1.1.1 Administrador

1.1.1.1.2 Diretor Responsável

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42

Danilo Christófaro Barbieri
Endereço: Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, CEP
01451-011, São Paulo - SP
E-mail: fii@brltrust.com.br

Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar

Telefone: (11) 3133-0350

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.., inscrito no

CEP 01451-011, São Paulo - SP
E-mail: fii@brltrust.com.br
Telefone: (11) 3133-0350
1.1.1.1.3 Características do Fundo
O BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII é um fundo de
investimento imobiliário constituído de acordo com a Lei nº 8.668/93, a Instrução CVM nº 472/08, com as
disposições contidas neste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob a forma
de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado.
O Fundo tem como público alvo investidores em geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, fundos de
investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência
social, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil
e/ou no exterior, sendo vedada, no entanto, a participação de clubes de investimento.

1.1.1.1.4

Objetivo e Política de Investimento do Fundo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em Ativos Alvo e em Ativos de Liquidez (conforme
definido no regulamento do Fundo) buscando proporcionar aos Cotistas, em regime de melhores esforços,
uma rentabilidade superior à Rentabilidade Alvo (conforme definido no regulamento do Fundo).
A Rentabilidade Alvo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia, estimativa, projeção ou sugestão de rentabilidade aos Cotistas por parte
do Administrador. Ademais, diversos fatores poderão afetar a rentabilidade do Fundo, notadamente conforme
descrito no Regulamento, em seu Anexo II, e nos documentos das ofertas públicas de distribuição de Cotas
do Fundo.
Fica desde já estabelecido que qualquer alteração no objetivo do Fundo e na sua Política de Investimentos
somente poderá ser realizada caso seja aprovada pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas,
nos termos do Capítulo XVIII do Regulamento.
Poderão constar do patrimônio do Fundo, para consecução de seu objeto e de sua Política de Investimento:
(i)

Ativos Alvo, os quais deverão ser selecionados pelo Gestor e aprovados pelo Administrador, nos
termos desse Regulamento; e

(ii)

Ativos de Liquidez, os quais serão selecionados pelo Gestor e adquiridos pelo Fundo, nos termos do
Regulamento.

Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos, deverão
observar as seguintes restrições:
(i)

não poderão integrar o ativo do Administrador, nem responderão por qualquer obrigação de sua
responsabilidade;

(ii)

não comporão a lista de bens e direitos do Administrador para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus credores, por mais privilegiados que sejam;
e

(iii)

não poderão ser dados em garantia de débito de operação do Administrador.

O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas nessa Política de
Investimentos.
O Fundo deverá observar os limites de concentração por modalidade de Ativo Alvo e por emissor previstos
nas regras gerais sobre fundos de investimento, observadas, ainda, as exceções previstas no Parágrafo 6º do
Artigo 45 da Instrução CVM 472/08, alterações posteriores ou outra norma que vier regulamentar o tema.
Adicionalmente aos requisitos acima as aquisições e alienações dos Ativos Alvo ou Ativos de Liquidez para
compor a carteira do Fundo deverão respeitar os seguintes requisitos específicos:
(i)

o Fundo poderá adquirir CRI de qualquer classe (sênior, subordinada e etc.), desde que (a) o CRI ou
seus obrigados ou coobrigados pela liquidação financeira dos créditos imobiliários lastro do CRI
tenham rating igual ou superior a “A-” ou equivalente, das agências internacionais e nacionais
avaliadoras de risco, dentre aquelas de maior projeção; ou (b) 100% (cem por cento) do saldo
devedor dos créditos imobiliários vinculados ao respectivo CRI sejam garantidos por garantia real,
imobiliária ou não;

(ii)

somente poderão ser adquiridas LCI ou LH que tenham emissor com rating igual ou superior a “A” ou equivalente, das agências internacionais e nacionais avaliadoras de risco, dentre aquelas de
maior projeção; e

(iii)

as Debêntures e/ou os Outros Títulos e Valores Mobiliários a serem adquiridas pelo Fundo deverão:
(a) o emissor ou seus obrigados ou coobrigados pela liquidação financeira dos créditos lastro do

ativo ter rating igual ou superior “A-” ou equivalente, das agências internacionais e nacionais
avaliadoras de risco, dentre aquelas de maior projeção; ou (b) ter 100% (cem por cento) do saldo
devedor garantido por garantia real, imobiliária ou não.
O Fundo não realizará investimento em imóveis ou em outros direitos reais sobre bens imóveis, bem como
em ações ou quotas de sociedades empresárias, ou outros ativos financeiros que não os descritos na Política
de Investimento.
Não obstante o disposto no parágrafo 3º do Regulamento0 acima, extraordinariamente, o Fundo poderá
possuir imóveis em sua carteira na hipótese de inadimplemento de qualquer um dos Ativos Alvo, incluindo
no caso da execução da garantia de alienação fiduciária de bens imóveis.
É vedado ao Fundo realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas
exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no máximo, o valor
do patrimônio líquido do Fundo.
A parcela do patrimônio do Fundo que não estiver aplicada nos Ativos Alvo e não for objeto de distribuição
de resultados, nos termos deste Regulamento, poderá ser investida em Ativos de Liquidez de modo a atender
as necessidades de liquidez do Fundo, observados os limites previstos na Instrução CVM nº 555/14.
Para enquadrar a sua carteira de acordo com os limites de concentração por emissor e por modalidade de
ativo, previstos neste Regulamento, o Fundo terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
do encerramento de cada Oferta Pública.
Sem prejuízo do disposto no 0 acima, os limites de concentração previstos neste capítulo, bem como
quaisquer outros estabelecidos pela legislação vigente aplicável ao Fundo, deverão ser observados
diariamente pelo Administrador e pelo Gestor.
Ressalvada a hipótese de prévia e expressa aprovação em assembleia geral de cotistas, é vedado o
investimento, pelo Fundo, em fundos de investimentos administrados pelo Administrador, pelo Gestor e por
empresas a eles ligadas.
Observadas as recomendações do Gestor, bem como respeitadas as disposições deste Regulamento e da
regulamentação aplicável, o Administrador poderá efetuar as aquisições e alienações de Ativos Alvo,
independentemente de prévia aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.
1.1.1.1.5 Da Política de Distribuição de Resultados
A Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada anualmente até 120 (cento e vinte) dias após o término do
exercício deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no exercício findo, conforme
dispõe o inciso Erro! Fonte de referência não encontrada. do Erro! Fonte de referência não encontrada.
do presente Regulamento.
O Fundo deverá distribuir aos seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos,
com base em balanço ou balancete semestral, encerrado, na forma da lei, em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano, nos termos do Parágrafo único do Artigo 10 da Lei nº 8.668/93, ou em menor periodicidade,
conforme venha a ser permitido. Fica desde logo estabelecido que o Fundo poderá, a critério do
Administrador, distribuir aos Cotistas, até o dia 15 (quinze) de cada mês calendário, a título de antecipação
dos resultados a serem distribuídos semestralmente, o resultado líquido financeiramente realizado no mês
anterior, ainda não distribuído, ou realizado até o dia da distribuição do mês corrente. Os rendimentos serão
devidos aos titulares de Cotas que estiverem registrados como tal no fechamento do último Dia Útil do mês
anterior.
O Fundo manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar aos
quotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.

