
 
 

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO 

SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS” 
 

Anúncio de Encerramento da 1ª Distribuição Pública das Cotas Seniores do 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BNP PARIBAS 

CAFAM INFRAESTRUTURA I 

 

CNPJ/MF n° 29.328.779/0001-50 

 

Classificação de Risco das Cotas Seniores - Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.: 

‘brAA’ 

Código ISIN para Cotas Seniores: BRCAFICTF006  

Classificação ANBIMA: FIDC Agro, Indústria e Comércio – Infraestrutura  

Registro CVM Cotas Seniores nº CVM/SRE/RFD/2018/004, concedido em 11 de 

dezembro de 2018 

 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino 

Kubitschek, 1909, Torre Sul, 9º ao 11º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82 

(“Coordenador Líder”), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, 

os “Coordenadores”), comunicam ao público que não foram subscritas e integralizadas cotas seniores 

(“Cotas Seniores”) da primeira emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS BNP PARIBAS CAFAM INFRAESTRUTURA I, fundo de investimento 

constituído sob a forma de condomínio fechado,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.328.779/0001-50 

(“Fundo”), no âmbito da distribuição pública de até 3.750.000 (três milhões, setecentas e cinquenta 

mil) Cotas Seniores do Fundo, ao preço unitário de R$100,00 (cem reais) na data de liquidação de 

Cotas Seniores, perfazendo o valor total de até R$375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões 

de reais) (“Oferta”).  

 

Coordenador Líder responsável pela distribuição das Cotas Seniores do Fundo 

 



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Presidente 

Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 9º ao 11º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 01.522.368/0001-82.  

 

Coordenador responsável pela distribuição das Cotas Seniores do Fundo 

 

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43. 

 

Instituição Administradora  

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim 

Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, autorizada pela CVM para o exercício 

profissional de administração de fundos de investimento e gestão de carteiras, por meio do Ato 

Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 (“Instituição Administradora”). 

 

Gestora 

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA., sociedade com sede na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 10º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.562.663/0001-25, devidamente autorizada pela CVM para o 

exercício profissional de gestão de carteiras, por meio do Ato Declaratório nº 5.032, de 03 de setembro 

de 1998. 

 

Custodiante, Controlador e Agente Escriturador das Cotas Seniores 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim 

Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, a qual é autorizada pela CVM para o 

exercício do serviço de custódia, por meio do Ato Declaratório nº 13.244, de 21 de agosto de 2013. 

 

Consultoria Especializada Internacional 

 

CAF ASSET MANAGEMENT CORP., sociedade constituída de acordo com as leis da República 

do Panamá, com sede na cidade do Panamá, República do Panamá, na Boulevard Pacífica P.H., 



Oceanía Business Plaza, Torre 2000, piso 27, contratado para auxiliar a Gestora na análise e seleção 

dos Ativos de Infraestrutura a serem adquiridos pelo Fundo (“Empresa de Consultoria Especializada 

Internacional”). 

 

Consultoria Especializada Nacional 

 

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações constituída como subsidiária integral da 

empresa pública federal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com 

sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul, Centro Empresarial Parque Cidade, 

Quadra 9, Torre C, 12º andar e escritório de serviços e domicílio fiscal na cidade do Rio de Janeiro, 

estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 100, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.383.281/0001-09 (“Empresa de Consultoria Especializada Nacional” e, em conjunto com a 

Empresa de Consultoria Especializada Internacional, as “Empresas de Consultoria Especializadas”). 

 

Auditor Independente 

 

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de 

São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

57.755.217/0001-29.  

 

Agência Classificadora de Risco 

 

AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., sociedade com sede na Rua Leopoldo 

Couto de Magalhães Jr., 110, 7º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.803.488/0001-09. 

 

O endereço do Fundo é o mesmo da Instituição Administradora. 

 

O Fundo foi constituído e o seu regulamento (“Regulamento”) foi aprovado pela Instituição 

Administradora em 20 de dezembro de 2017, por meio de instrumento particular registrado no 6º 

Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, em 20 de 

dezembro de 2017, sob o nº 1.836.009, conforme alterado e consolidado por meio de instrumento de 

alteração datado de 03 de outubro de 2018, devidamente registrado em 03 de outubro de 2018, sob o 

nº 1.854.550, perante o mesmo cartório, e alterações posteriores.  

 

A Oferta foi registrada na CVM em 11 de dezembro de 2018, sob o nº CVM/SRE/RFD/2018/004. 

 



"O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM ou da ANBIMA, garantia de 

veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como 

sobre os valores mobiliários a serem distribuídos" 

 

“Fundos de investimento não contam com garantia da Instituição Administradora, da Gestora, das 

Empresas de Consultoria Especializadas, do Custodiante, dos Coordenadores, de qualquer 

mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC” 

 

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura” 

 

“O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descrito na seção “Fatores de 

Risco” do Prospecto e do Regulamento. Ainda que a Gestora mantenha um sistema de 

gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa 

eliminação de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor”  

 

 “As informações contidas neste anúncio estão em consonância com o Prospecto e com o 

Regulamento do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento, com 

especial atenção às informações que tratam do objetivo e política de investimento do Fundo, da 

composição da carteira do Fundo e das disposições do Prospecto e do Regulamento que tratam dos 

fatores de risco aos quais o Fundo e o investidor estão sujeitos.”  

 

“Este anúncio foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, bem como 

das normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários. A autorização para funcionamento 

e/ou venda das cotas deste Fundo não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou 

da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade 

do Fundo, de seu administrador e das demais instituições prestadoras de serviços.” 

 

Coordenador Líder  
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Gestora  

 

 
Empresa de Consultoria Especializada 

Internacional  

 

 

 
Empresa de Consultoria Especializada 

Nacional 

 
 

Assessor Legal 

 

Instituição Administradora e Custodiante  

 
 

 


