
Ouvidoria BNP Paribas: 08007715999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2020.

Ref.:  COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE

BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES

CNPJ/ME N° 11.108.013/000103

Prezados Cotistas, Parceiros e Potenciais Investidores,

Vimos através da presente comunicar, nos termos do Artigo 60 da Instrução CVM nº 

555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“ICVM 555”), que em 26 de 

Fevereiro de 2020, foi realizada a divulgação de Fato Relevante do BNP  PARIBAS 

SMALL  CAPS  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob n° 

11.108.013/000103 (“FUNDO”), o qual teve por finalidade anunciar a suspensão de 

novas aplicações no FUNDO por prazo indeterminado, a partir do dia em que o 

patrimônio líquido do FUNDO atingir o valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais), com fundamento no Artigo 19 da ICVM 555, conforme orientação da gestora do 

FUNDO.

Referida suspensão aplicase indistintamente a novos investidores e cotistas atuais do 

FUNDO, em conformidade com a regulamentação vigente.

Colocamonos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
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BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul – 9° ao 11° andar, 

inscrito no CNPJ/ME sob o nº 01.522.368/000182, na qualidade de administrador 

(“ADMINISTRADOR”) do BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO 

AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob n° 11.108.013/000103 (“FUNDO”) vem, pela 

presente, seguindo orientação da gestora do FUNDO, nos termos dos artigos 19 e 60 

da Instrução CVM n° 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada, divulgar o

presente Fato Relevante, a fim de comunicar V.Sas. que suspenderá novas aplicações 

no FUNDO, por prazo indeterminado, a partir do dia em que o patrimônio líquido do 

FUNDO atingir o valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

A suspensão do recebimento de novas aplicações acima mencionada aplicase 

indistintamente a novos investidores e cotistas atuais do FUNDO.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos 

eventualmente necessários através do telefone: (11) 30492820 ou pelo email: 

mesadeatendimento@br.bnpparibas.com, ou pelo site www.bnpparibas.com.br.

Atenciosamente,

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.


