
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OMNI VEÍCULOS X
CNPJ nº 20.696.390/0001-93 (“Fundo”)

no montante total de

aNúNCIO DE ENCERRaMENTO Da DISTRIbUIçãO DE COTaS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO E
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

comunicam o encerramento da distribuição, sob o regime de garantia firme para a totalidade de cotas seniores (“Cotas Seniores”) e de cotas subordinadas mezanino (“Cotas Subordinadas 
Mezanino” e, em conjunto com as Cotas Seniores, “Cotas”) inicialmente ofertadas, cumulado com o regime de melhores esforços para as Cotas dos lotes suplementar e adicional (“Oferta”), 
de 135.360 Cotas Seniores e de 23.500 Cotas Subordinadas Mezanino, todas escriturais, com valor unitário de R$1.000,00 na data da primeira subscrição e integralização, da 1ª emissão do

1. ADMINISTRADORA DO FUNDO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira 
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração 
de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 
13, grupo 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Administradora”).

2. COORDENADOR LÍDER DA OFERTA

BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO, instituição financeira com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 
8º (parte) e 9º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.111.187/0001-12 (“Coordenador Líder”).

3. COORDENADOR E ESTRUTURADOR

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º, 
12º, 13º e 14º andares (partes), inscrita no CNPJ sob o nº 33.987.793/0001-33 (“CS”).

4. DEMAIS COORDENADORES

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.466.988/0001-38 (“BCG”), e BANCO INDUSVAL S.A., instituição financeira com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 6º andar, inscrita no CNPJ 
sob o nº 61.024.352/0001-71 (“BI&P”, sendo, em conjunto, o Coordenador Líder, o CS, o BCG 
e o BI&P, “Coordenadores”).

5. CUSTODIANTE E ESCRITURADOR DAS COTAS

DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 13º, 14º e 15º andares, CEP 04538-
132, inscrita no CNPJ sob o nº 62.331.228/0001-11 (“Custodiante”).

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O endereço do Fundo é o mesmo da Administradora. A constituição do Fundo e a emissão das Cotas 
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino foram aprovadas por deliberação da Administradora, 
datada de 17 de julho de 2014 e registrada no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 2014, sob o nº 920752. 
O regulamento do Fundo (“Regulamento”), cujo inteiro teor foi aprovado por deliberação da 
Administradora, datada de 23 de julho de 2014 e registrada no 5º Ofício de Registro de Títulos 
e Documentos da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 23 de julho de 2014, 
sob o nº 921007, foi registrado no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 23 de julho de 2014, sob o nº 921008. O registro de 
funcionamento do Fundo foi concedido pela CVM em 28 de julho de 2014.

7. DADOS FINAIS DA OFERTA

Cotas Seniores

Tipo de 
título

Total de Cotas 
emitidas (1)

Cotas distribuídas até 
07/10/2014 (2)

Saldo total cancelado 
(1) - (2)

Cotas 135.360 135.360 0
Cotas distribuídas até 

07/10/2014 Total distribuído

Investidores Nº de 
subscritores

Nº de 
Cotas

Nº de 
subscritores

Nº de 
Cotas

Pessoas físicas - - - -
Clubes de investimento - - - -
Fundos de investimento 61 135.281 61 135.281
Entidades de previdência privada 1 79 1 79
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 62 135.360 62 135.360

R$ 135.360.000,00
em relação às Cotas Seniores

R$ 23.500.000,00
em relação às Cotas Subordinadas Mezanino

Registro CVM das Cotas Seniores: 
CVM/SRE/RFD/2014/017, concedido em 29 de setembro de 2014

Classificação preliminar de risco das Cotas Seniores: 
AA(exp)sf(bra), conferida pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.

Código ISIN das Cotas Seniores: BRMNIVCTF005

Registro CVM das Cotas Subordinadas Mezanino: 
CVM/SRE/RFD/2014/018, concedido em 29 de setembro de 2014

Classificação preliminar de risco das Cotas Subordinadas Mezanino: 
A(exp)sf(bra), conferida pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.

Código ISIN das Cotas Subordinadas Mezanino: BRMNIVCTF013

Classificação ANBIMA: FIDC Financeiro - Financiamento de Veículos
Registro de funcionamento do Fundo: CVM 691-2, concedido em 28 de julho de 2014

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS SENIORES E AS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO.

A Oferta se encerra na data de divulgação deste anúncio.

8. AVISOS

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta 
de venda de cotas.

O presente anúncio contém informações gerais sobre o Fundo, em relação à Oferta, a 
ser realizada no Brasil, e está em consonância com o prospecto da Oferta (“Prospecto”) 
e com o Regulamento, porém, não os substitui.

As informações contidas neste anúncio foram resumidas e não têm o objetivo de serem 
completas. O presente anúncio não deve ser considerado como recomendação de 
investimento pelos potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se 
basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.

É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento para mais informações 
sobre a Oferta, com especial atenção para as disposições relativas ao objetivo do Fundo, 
à sua política de investimento e aos fatores de risco a que o Fundo está exposto.  
A decisão de investimento deverá ser baseada exclusivamente nas informações contidas 
no Prospecto e no Regulamento. Nenhuma declaração, expressa ou não, é realizada 
com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas neste anúncio.  
O presente anúncio foi preparado com finalidade exclusivamente informativa e não deve 
ser interpretado como solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores 
mobiliários e não deve ser tratado como recomendação de investimento. Este anúncio 
não é direcionado para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades 
específicas de qualquer destinatário. O presente anúncio não tem a intenção de fornecer 
bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores mobiliários e não deve ser 
considerado como recomendação para subscrição ou aquisição de valores mobiliários.

O investimento apresenta risco para o investidor. Ainda que a Administradora e/
ou a gestora abaixo identificada mantenham sistemas 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, dos Coordenadores, do 
Custodiante, da gestora abaixo identificada, da cedente abaixo identificada, de qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

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

Cotas Subordinadas Mezanino

Tipo de 
título

Total de Cotas 
emitidas (1)

Cotas distribuídas até 
07/10/2014 (2)

Saldo total cancelado 
(1) - (2)

Cotas 23.500 23.500 0
Cotas distribuídas até 

07/10/2014 Total distribuído

Investidores Nº de 
subscritores

Nº de 
Cotas

Nº de 
subscritores

Nº de 
Cotas

Pessoas físicas - - - -
Clubes de investimento - - - -
Fundos de investimento 19 23.500 19 23.500
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 19 23.500 19 23.500

ADMINISTRADORA 
E GESTORA ASSESSORIA JURÍDICA

CUSTODIANTE 
E ESCRITURADOR DAS COTAS
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INDEPENDENTE

ANÁLISE DA CARTEIRA 
E VERIFICADOR
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