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CNPJ/MF nº 15.006.267/0001-63 

[Código negociação BM&FBovespa: XTED11] 

(“Fundo”) 

 

FATO RELEVANTE 

 

Renúncia e Substituição do Administrador, Custodiante, Controlador e Escriturador do 

Fundo 

 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de 
administradora do Fundo (“Administrador”), vêm, por meio deste, comunicar sua renúncia aos 
serviços de Administração do Fundo. Em razão da renúncia ora mencionada, foi convocada 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a ser realizada, no próximo dia 1º de junho 
de 2015, para deliberar sobre a transferência dos serviços de Administração e Controladoria do 
Fundo para a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (“Novo Administrador”), com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º 
andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.281.253/0001-23, a qual é autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) para exercer a atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº. 8.695, de 20 de março de 2006. 
 
Em sendo a aprovada, a transferência de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração 
das Cotas do Fundo será conduzida entre o Administrador e o Novo Administrador de forma a não 
gerar qualquer mudança no atual cenário de investimentos do Fundo e em suas operações. 
 
O Administrador também informa que (i) a TRX Gestora de Recursos Ltda. permanecerá 
responsável pela gestão do Fundo; (ii) os serviços de custódia, hoje prestados pelo Administrador, 
passarão a ser prestados pelo Banco BTG Pactual S.A.; (iii) os serviços de controladoria, hoje 
prestados pelo Administrador, passarão a ser prestados pelo Novo Administrador; e (iv) os serviços 
de escrituração, hoje prestados pelo Administrador, passarão a ser prestados pela Itaú Corretora de 
Valores S.A.. 
 
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários. 
 

São Paulo, 5 de maio de 2015. 
 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Administrador do Fundo 
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