
 

 
FATO RELEVANTE 

 
 
Aos Cotistas dos Fundos 
 
INFINITY LOTUS FIRF (CNPJ 09.319.052/0001-08), 
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF (CNPJ 15.188.380/0001-07), 
INFINITY INSTITUCIONAL FIM (CNPJ 05.500.127/0001-93), 
INFINITY EAGLE FIM (CNPJ 07.901.425/0001-10) e 
INFINITY PLATINUM FIM (CNPJ 10.468.196/0001-05) 
 
 
Senhores Cotistas, 
 
 
A BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, na qualidade de 
Administrador Fiduciário dos fundos de investimento em referência, doravante 
denominados “FUNDOS”, comunica aos cotistas e ao mercado em geral, em 
atendimento ao Art. 60 da Instrução CVM nº 555/2014, a manutenção do 
fechamento dos FUNDOS para a realização de aplicações e resgates, dado que 
ainda dispõem de ativos de baixa liquidez e em virtude da renúncia da BRB 
DTVM à administração, considerando a ausência de administrador interessado 
no mercado, há mais de seis meses. Ressaltamos que caso sejam reabertos, a 
saída dos recursos de liquidez poderá ensejar prejuízo aos cotistas 
remanescentes, na hipótese de liquidação dos FUNDOS, já que alguns cotistas 
somente teriam acesso à integralidade de recursos em prazo desconhecido – e 
o Administrador não pode permitir a transferência de riqueza entre os cotistas. 
Salientamos que durante todo o tempo que os FUNDOS permaneceram 
fechados, este Administrador tomava as ações necessárias para o correto 
enquadramento, análise da liquidez dos ativos, e avaliação das contrapartes que 
operam com os FUNDOS, sempre no sentido de minimizar eventual prejuízo aos 
cotistas, na hipótese de liquidação dos FUNDOS, dado que, até 27.06.2019, não 
havia proposta formal de substituição do Administrador.  
 
Em 28.06.2019, contudo, a BRB DTVM recebeu proposta para transferência dos 
FUNDOS e está aguardando o resultado da avaliação do compliance do 
candidato à administração, para convocação da Assembleia, seja para deliberar 
pela transferência, seja para deliberar sobre o plano de liquidação. 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários. 
 

Brasília, 3 de julho de 2019. 
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