NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/ME nº 18.085.673/0001-57.
PERFIL DO NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (março/2020)
Código de
Negociação

NCHB11

Código
ISIN

Local de
Atendimento
aos Cotistas

Sede da Administradora

Publicações
na
periodicidade indicada
Jornal para
nas Normas, por meio
publicações
do
site
do
legais
Administrador:
www.btgpactual.com/

Data da
Constituição
do Fundo

10/06/2013

Patrimônio
Atual (R$)

11.715.793,63

Quantidade de
cotas atual

123.000

Valor da
cota (R$)

95,25

Data do
registro
na CVM

25/10/2013

Código CVM 297-6

Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar
(parte),
Botafogo,
Torre
Corcovado,
CEP 22.250-040
Rio de Janeiro – RJ
Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Tel.: (11) 3383-2513

BRNCHBCTF000

Diretor Responsável
Allan Hadid
Praia de Botafogo, nº 501,
5º andar (parte), Botafogo, Torre
Corcovado, CEP 22.250-040
Rio de Janeiro – RJ
Sh-contatofundoimobiliario@btgpactual.com
Tel.: (11) 3383-2715

Características do Fundo
O fundo de investimento imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado,
com prazo de duração indeterminado, regido pelo regulamento (“Regulamento”), e pelas
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, destinado a investidores em
geral, pessoas físicas ou jurídicas, sejam eles investidores qualificados e profissionais ou
não qualificados, nos termos da legislação aplicável.
Objetivo e Política de Investimento do Fundo
O objetivo do FUNDO é a realização de investimentos imobiliários, por meio da aquisição,
prioritariamente, dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): (a) certificado de recebíveis
imobiliários (“CRI’s”); (b) letras hipotecárias (“LH’s”); (c) letras de crédito imobiliário
(“LCI’s”); (d) letras imobiliárias garantidas (“LIG’s”) e (e) outros ativos constantes do artigo
5º do Regulamento.

Da Política de Distribuição de Resultados
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas será realizada anualmente até 120 (cento e vinte)
dias após o término do exercício social e deliberará sobre o tratamento a ser dado aos
resultados apurados no exercício social findo.
O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido
num determinado período será distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre até o 10º
(décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título
de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual
saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago em até 10 (dez) Dias Úteis
após o encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ser utilizado pela
ADMINISTRADORA para reinvestimento em Ativos-Alvo, em Outros Ativos ou composição
ou recomposição da Reserva de Contingência mencionada neste Regulamento desde que
respeitados os limites e requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
Para arcar com as despesas extraordinárias do(s) Ativos-Alvo, se houver, poderá ser
constituída uma reserva de contingência (“Reserva de Contingência”). Entende-se por
despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros relacionados aos
Ativos do FUNDO. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em cotas de
fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, e
os rendimentos decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de
Contingência.
O valor da Reserva de Contingência será correspondente a 1% (um por cento) do total dos
ativos do FUNDO. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos
existentes na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento)
do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite acima
previsto.
O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a
demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.

