
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
“Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de Quotas Seniores”

O Fundo e a distribuição de Cotas Seniores foram registradas na CVM, em 12 de fevereiro de 2015 e 4 de maio de 2015, sob os números OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/Nº/305/2015  e OFÍCIO CVM/SRE/RFD/2015/004, respectivamente.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.401 e 2.235, Bloco A, 26º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (o “Coordenador Líder”),  
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.229.246/0001-10 e BANCO ITAÚ BBA S.A.,  
instituição financeira, com endereço na Cidade de São Paulo, São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 17.298.092/0001-30 (o “Itaú BBA” e, em conjunto com o 
Coordenador Líder e o HSBC, os “Coordenadores”), comunicam ao público que foram subscritas e integralizadas 465.743 (quatrocentas e sessenta e cinco mil setecentas e quarenta e três)  Quotas Seniores (as “Quotas Seniores”) objeto da série e emissão única de distribuição pública  
do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RCI BRASIL I - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.234.522/0001-86, devidamente constituído na forma de condomínio fechado por meio do Instrumento Particular de Constituição do  
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil - Financiamento de Veículos, em 31 de outubro de 2013, e registrado, em 1º de novembro de 2013, perante o 2º Oficial de Registro de Osasco-SP sob o nº 273.415,  
conforme alterado de tempos em tempos (o “Fundo”). As Quotas Seniores foram objeto de distribuição pública registrada na Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”), de acordo com o disposto na Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme em vigor,  
da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, em 4 de maio de 2015 sob o nº CVM/SRE/RFD/2015/004 para as Quotas Seniores  (a “Oferta”). 

O encerramento da Oferta ocorreu em 14 de maio de 2015. O valor unitário de emissão das Quotas Seniores colocadas no âmbito da Oferta foi de R$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão. As Quotas Seniores emitidas no âmbito da Oferta corresponderam ao montante total de:

R$ 465.743.000,00
(quatrocentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e três mil reais)

A distribuição pública das Quotas Seniores foi deliberada pelo Administrador em 31 de outubro de 2013.

As 57.564 (cinquenta e sete mil quinhentas e sessenta e quatro)  Quotas Subordinadas do Fundo não foram objeto de distribuição pública e foram totalmente subscritas e integralizadas pela Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil sociedade por ações,  
com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede no Município de Curitiba, na Rua Pasteur, nº 463, 2º andar, Batel, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.784.278/0001-91 (a “Cedente”).

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Quotas Seniores objeto da Oferta:

TIPO DE INVESTIDOR NÚMERO DE SUBSCRITORES QUANTIDADE DE QUOTAS SENIORES DE EMISSÃO DO FUNDO

Pessoas Físicas – –

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento 102 465.633

Entidades de Previdência Privada 1 110

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição – –

Instituições Financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Instituições Financeiras – –

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio – –

Outros – –

Total 103 465.743

Administrador: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.066.670/0001-00.

Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 6º e 12º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 62.375.134/0001-44.

Custodiante: Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12.

Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20.

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”

“O investimento no Fundo de que trata este Anúncio de Encerramento e o Prospecto Definitivo apresenta riscos para o investidor ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade 
de perdas para o Fundo e para o investidor.”

“O Fundo de que trata este Anúncio de Encerramento e o Prospecto Definitivo não conta com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, da Cedente, dos Coordenadores, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC.”

“O tratamento tributário aplicável ao investidor deste Fundo depende do período de aplicação do investidor, bem como da manutenção de uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento  
do imposto de renda incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor.”

“Considerações sobre estimativas e declarações futuras: quaisquer expectativas de recebimento de fluxos de caixa advindos dos Direitos Creditórios Elegíveis Cedidos, previsões e estimativas aqui contidas são previsões e se baseiam em certas presunções que o 
Administrador e o Gestor consideram razoáveis. Expectativas são, necessariamente, por natureza, especulativas, e é possível que algumas ou todas as premissas em que se baseiam as expectativas não se concretizem ou difiram substancialmente dos resultados efetivos. 
Nesse sentido, as expectativas são apenas estimativas. Resultados efetivos podem diferir das expectativas, e tais diferenças podem acarretar prejuízo para o Fundo e para o investidor.”

“A autorização para funcionamento e/ou venda das Quotas Seniores não implica, por parte da CVM e da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a validade do Fundo, do Administrador e demais instituições prestadoras  
de serviços ao Fundo.”

19 de maio de 2015

Cedente dos Direitos Creditórios:

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

“Este Aviso foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, bem como das normas 
emanadas da CVM. A autorização para funcionamento e/ou venda das quotas deste Fundo não implica, por parte da CVM ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre 
a qualidade do Fundo, de seu Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.”

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
RCI BRASIL I - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
CNPJ/MF: 19.234.522/0001-86 

Código ISIN para Quotas Seniores: BRRCIBCTF009

Classificação de Risco (Rating) atribuída  
pela Moody’s nas Quotas Seniores: Aaa.br(sf)

Classificação de Risco (Rating) atribuída  
pela Fitch Ratings nas Quotas Seniores: AAAsf(bra)

Classificação ANBIMA: FIDC Financeiro, Foco de Atuação:  
                                   FIDC Financiamento de Veículos
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