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ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 

DA 1ª (PRIMEIRA) DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE QUOTAS 
SENIORES, QUOTAS SUBORDINADAS MEZANINO E QUOTAS 

SUBORDINADAS JÚNIOR DE EMISSÃO DO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EASYNVEST CREDIT BRASIL 

CNPJ/ME nº 39.157.040/0001-87 

 
no montante de 

R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais) 
(em 15 de junho de 2021) 

 
Registro CVM da 1ª (primeira) distribuição de Quotas Ofertadas, concedido em 14 de junho de 2021:  

CVM/SRE/RFD/2021/002, para as Quotas Seniores; 
CVM/SRE/RFD/2021/003, para as Quotas Subordinadas Mezanino; e 

CVM/SRE/RFD/2021/004, para as Quotas Subordinadas Júnior. 
 

Classificação de risco das Quotas Ofertadas: A para as Quotas Seniores; 
BB+ para as Quotas Subordinadas Mezanino; e B para as Quotas Subordinadas Júnior, conferida pela 

Liberum Ratings Servicos Financeiros Ltda. 
Código ISIN para as Quotas Seniores: BR06GQCTF018; Código ISIN para as Quotas Subordinadas 

Mezanino: BR06GQCTF026; e 
Código ISIN para as Quotas Subordinadas Júnior: BR06GQCTF000. 

Valor unitário das Quotas Ofertadas, em 15 de junho de 2021: 
(i) R$ 1.000,00 (mil reais) para as Quotas Seniores; 

(ii) R$ 1.000,00 (mil reais) para as Quotas Subordinadas Mezanino; e 
(iii) R$ 1.000,00 (mil reais) para as Quotas Subordinadas Júnior. 

O Valor Unitário das Quotas Seniores, das Quotas Subordinadas Mezanino e das Quotas Subordinadas 
Júnior será atualizado diariamente, de acordo com o previsto no Capítulo X do Regulamento. 

Quantidade de Quotas Ofertadas da 1ª (primeira) distribuição: (i) [!] ([!]) Quotas Seniores; (ii) [!] ([!]) 
Quotas Subordinadas Mezanino; e (iii) [!] ([!]) Quotas Subordinadas Júnior, perfazendo o montante de 15.000 

(quinze mil) Quotas Ofertadas, sendo que [houve/não houve] Distribuição Parcial das Quotas Ofertadas no 
contexto da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, de modo 

que [foi/não foi] atingido o Volume Mínimo da Oferta (conforme definido no Prospecto) 
Registro de funcionamento do Fundo concedido em 29 de outubro de 2020 

Classificação ANBIMA: “Fomento Mercantil” 
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, 
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM 
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS QUOTAS 
OFERTADAS. 
 

A EASYNVEST – TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A. e a SINGULARE 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., abaixo qualificadas, 
comunicam o encerramento da 1ª (primeira) distribuição pública, sob o regime de melhores 
esforços de colocação (“Oferta”), de quotas seniores, quotas subordinadas mezanino e 
quotas subordinadas júnior mezanino (“Quotas Seniores”, “Quotas Subordinadas 
Mezanino” e “Quotas Subordinadas Junior”, respectivamente e, quando referidas em 
conjunto, “Quotas Ofertadas”), todas escriturais, com valor unitário, em 15 de junho de 
2021, de R$ 1.000,00 (mil reais) para as Quotas Seniores, R$ 1.000,00 (mil reais) para as 
Quotas Subordinadas Mezanino e R$ 1.000,00 (mil reais) para as Quotas Subordinadas 
Junior, sendo que o valor unitário das Quotas Ofertadas será atualizado diariamente, de 
acordo com o previsto no Regulamento, de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS EASYNVEST CREDIT BRASIL. 
 

A OFERTA SE ENCERRA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE ANÚNCIO. 
 
1. ADMINISTRADORA DO FUNDO E ESCRITURADOR DAS QUOTAS 
 
A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição 
financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras 
de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 1.355, 5º e 15º andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
nº 62.285.390/0001-40 (“Administradora”). 
 
2. COORDENADOR LÍDER DA OFERTA 
 
A EASYNVEST – TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 
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nº 14.401, conjuntos 141 a 144 e 151, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 62.169.875/0001-79 (“Coordenador Líder”). 
 
3. CUSTODIANTE E GESTORA 
 
A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., conforme 
acima definida, será a custodiante do Fundo (“Custodiante”). 
 
A C.B. PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária com sede 
na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, conjunto 904, bloco Crystal, sala 03, cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 38.014.062/0001-25, 
devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de 
carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 18.639, expedido em 
12 de abril de 2021, será a gestora do Fundo (“Gestora”). 
 
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
O endereço do Fundo é o mesmo da Administradora. 
 
A emissão das Quotas Seniores, das Quotas Subordinadas Mezanino e das Quotas 
Subordinadas Júnior foi aprovada por deliberação da Administradora, datada de 01 de abril 
de 2021. 
 
O REGISTRO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 29 
DE OUTUBRO DE 2020. 
 
5. DADOS FINAIS DA OFERTA 
 

Tipo de 
título 

Total de quotas 
emitidas (1) 

Quotas distribuídas até 
[!]/[!]/[2021] (2) 

Saldo total cancelado 
(1) – (2) 

Quotas 
Seniores 

[!] [!] [!] 
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Quotas distribuídas até 

[!]/[!]/[2021] 
Total distribuído 

Investidores 
Nº de 

subscritores 
Nº de 
quotas 

Nº de 
subscritores 

Nº de 
quotas 

Pessoas físicas [!] [!] [!] [!] 

Clubes de investimento [!] [!] [!] [!] 

Fundos de investimento [!] [!] [!] [!] 

Entidades de previdência 
privada 

[!] [!] [!] [!] 

Companhias seguradoras [!] [!] [!] [!] 

Investidores estrangeiros [!] [!] [!] [!] 

Instituições intermediárias [!] [!] [!] [!] 

Instituições financeiras ligadas [!] [!] [!] [!] 

Demais instituições financeiras [!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas 
ligadas 

[!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas [!] [!] [!] [!] 

Sócios, administradores e 
demais pessoas ligadas 

[!] [!] [!] [!] 

Outros (especificar, se for o 
caso) 

[!] [!] [!] [!] 

Total [!] [!] [!] [!] 
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Tipo de 
título 

Total de quotas 
emitidas (1) 

Quotas distribuídas até 
[!]/[!]/[2021] (2) 

Saldo total cancelado 
(1) – (2) 

Quotas 
Subordinadas 

Mezanino 
[!] [!] [!] 

 
Quotas distribuídas até 

[!]/[!]/[2021] 
Total distribuído 

Investidores 
Nº de 

subscritores 
Nº de 
quotas 

Nº de 
subscritores 

Nº de 
quotas 

Pessoas físicas [!] [!] [!] [!] 

Clubes de investimento [!] [!] [!] [!] 

Fundos de investimento [!] [!] [!] [!] 

Entidades de previdência privada [!] [!] [!] [!] 

Companhias seguradoras [!] [!] [!] [!] 

Investidores estrangeiros [!] [!] [!] [!] 

Instituições intermediárias [!] [!] [!] [!] 

Instituições financeiras ligadas [!] [!] [!] [!] 

Demais instituições financeiras [!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas ligadas [!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas [!] [!] [!] [!] 

Sócios, administradores e demais 
pessoas ligadas 

[!] [!] [!] [!] 

Outros (especificar, se for o caso) [!] [!] [!] [!] 

Total [!] [!] [!] [!] 
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Tipo de 
título 

Total de quotas 
emitidas (1) 

Quotas distribuídas até 
[!]/[!]/[2021] (2) 

Saldo total cancelado 
(1) – (2) 

Quotas 
Subordinadas 

Júnior 
[!] [!] [!] 

    

 
Quotas distribuídas até 

[!]/[!]/[2021] 
Total distribuído 

Investidores 
Nº de 

subscritores 
Nº de 
quotas 

Nº de 
subscritores 

Nº de 
quotas 

Pessoas físicas [!] [!] [!] [!] 

Clubes de investimento [!] [!] [!] [!] 

Fundos de investimento [!] [!] [!] [!] 

Entidades de previdência privada [!] [!] [!] [!] 

Companhias seguradoras [!] [!] [!] [!] 

Investidores estrangeiros [!] [!] [!] [!] 

Instituições intermediárias [!] [!] [!] [!] 

Instituições financeiras ligadas [!] [!] [!] [!] 

Demais instituições financeiras [!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas ligadas [!] [!] [!] [!] 

Demais pessoas jurídicas [!] [!] [!] [!] 

Sócios, administradores e demais 
pessoas ligadas 

[!] [!] [!] [!] 

Outros (especificar, se for o caso) [!] [!] [!] [!] 

Total [!] [!] [!] [!] 
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6. AVISOS 

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de 
venda de quotas. 
 
As Quotas Ofertadas não serão negociadas em bolsa de valores ou em sistema de mercado 
de balcão, não podendo ser assegurada a disponibilidade de informações sobre os preços 
praticados ou sobre os negócios realizados. 

É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto da Oferta quanto do Regulamento, 
com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo do Fundo, à sua política de 
investimento e aos fatores de risco a que o Fundo está exposto. 
 
O investimento apresenta risco para o investidor.  Ainda que a Administradora mantenha 
sistema de gerenciamentos de riscos, não há garantia de completa eliminação de 
possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para o investidor. 
 
O Fundo não conta com garantia da Administradora, da Gestora, do Custodiante, das 
Empresas de Consultoria, do Coordenador Líder, das Cedentes, de quaisquer terceiros ou 
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 

 
ADMINISTRADORA  

 

COORDENADOR LÍDER 
 

 

 
EMPRESAS DE CONSULTORIA  

 

 

 

 

ASSESSOR LEGAL 
 
 
 

 

 


