ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04

FATO RELEVANTE

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de instituição
administradora do ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO
DE ÍNDICE, fundo de investimento em índice de mercado constituído em regime
de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04
(“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), em atendimento ao disposto no
Artigo 30, Parágrafo 2º, e Artigo 40, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 359, 22 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM
359”), vem informar aos cotistas e ao mercado que os Cotistas reunidos em
Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de outubro de 2017 deliberaram e
aprovaram a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.,
para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada,
controladoria e escrituração do Fundo.
Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos investidores do
Fundo e ao mercado, a Administradora ainda informa que a efetiva transferência
dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ocorrerá no
fechamento do dia 01 de dezembro de 2017 (a “Data de Transferência”) quando a
Administradora deixará de atuar como administrador e custodiante do Fundo. O
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Banco BNP Paribas Brasil S.A. assumirá, a partir da abertura do dia 04 de
dezembro de 2017, as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada,
controladoria e escrituração do Fundo.
Oportuna e previamente à Data de Transferência, a Administradora divulgará novo
fato relevante para reiterar (i) a informação sobre a transferência dos serviços
indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e (ii) que não haverá
qualquer alteração em relação aos Agentes Autorizados e ao modus operandi do
Fundo.

São Paulo, SP, 03 de outubro de 2017.

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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