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em Cotas de Fundos de Investimento
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(CNPJ no 39.573.710/0001-46)
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.)
Demonstrações contábeis em
31 de outubro de 2021
e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis
Aos Cotistas e à Administradora
JBFO PTR Pipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do JBFO PTR Pipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento em Ações ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação
da carteira em 31 de outubro de 2021 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o período
de 12 de novembro de 2020 (início das atividades) a 31 de outubro de 2021, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do JBFO PTR Pipe Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações em 31 de outubro de 2021 e o desempenho de suas operações
do período de 12 de novembro de 2020 (início das atividades) a 31 de outubro de 2021, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM
no 555.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em
relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do período
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido
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Porque é um PAA

Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Existência e mensuração dos investimentos
Conforme apresentado no Demonstrativo da
Composição e Diversificação da Carteira, as
aplicações do Fundo são compostas,
principalmente, por cotas de fundos de
investimento.

Nossos principais procedimentos de auditoria
consideraram, entre outros:
Obtivemos entendimento do desenho e testamos a
efetividade dos principais controles estabelecidos
para existência e mensuração dos investimentos do
Fundo.

O administrador do Fundo para a confirmação da
existência da aplicação em cotas de fundos utiliza os
correspondentes extratos dos fundos investidos.
Testamos a existência das aplicações em cotas de
fundos investidos, por meio do confronto com
As aplicações em cotas de fundos são mensuradas
informações disponibilizadas pelos administradores
considerando os valores das cotas disponibilizados dos fundos investidos.
pelos administradores dos fundos investidos.
Efetuamos o confronto dos valores utilizados para
Considerando a relevância dessas aplicações em
mensuração das aplicações em cotas de fundos com
relação ao patrimônio líquido do Fundo e à
os valores das cotas disponibilizados pelos
consequente apuração do valor da cota, a existência administradores dos fundos investidos.
e mensuração dessas aplicações foram consideradas
áreas de foco em nossa auditoria.
Obtivemos o relatório de auditoria sobre as últimas
demonstrações contábeis disponíveis do fundo
investido relevante, e quando considerado
apropriado, também dos fundos investidos por esse
fundo. Com base nessas informações, analisamos se
há alguma modificação nos relatórios dos auditores
ou alguma informação com impacto relevante nas
demonstrações contábeis do Fundo.
Nossos procedimentos de auditoria
proporcionaram evidência apropriada e suficiente
sobre a existência e mensuração dessas aplicações
do Fundo.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento
regidos pela Instrução CVM no 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A
continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
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•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do
período corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 24 de janeiro de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1
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DemonstrativodaComposiçãoeDiversificaçãodaCarteira
Mês/Ano:31deoutubrode2021
NomedoFundo:

JBFOPTRPipeFundodeInvestimentoemCotasdeFundosdeInvestimentoemAções

CNPJ:

39.573.710/0001Ͳ46

Administradora:

BEMͲDistribuidoradeTítuloseValoresMobiliáriosLtda.

CNPJ:

00.066.670/0001Ͳ00


AplicaçõesͲEspecificações





Disponibilidades
Bancocontamovimento

CotasdefundosdeInvestimentos
PátriaPIPEF.C.F.I.A.IV
BEMF.I.R.F.SimplesTPF

Despesasantecipadas
TaxadeFiscalizaçãoͲCVM

Totaldoativo

Valoresapagar
Cotasaliquidar
AuditoriaeCustódia

Patrimôniolíquido

TotaldopassivoePatrimôniolíquido
























Quantidade






19.718.965,56656
52.609,50781












































Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasdemonstraçõescontábeis.
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Mercado/
Realização
R$mil

10
10

14.500
14.332
168

1
1

14.511

65
61
4

14.446

14.511


























%sobreo
patrimônio
líquido

0,07
0,07

100,37
99,21
1,16

0,01
0,01

100,45

0,45
0,42
0,03

100,00

100,45




DemonstraçãodaEvoluçãodoPatrimônioLíquido
Períodode12denovembrode2020(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
NomedoFundo:

JBFOPTRPipeFundodeInvestimentoemCotasdeFundosdeInvestimentoemAções

CNPJ: 39.573.710/0001Ͳ46

Administradora:

BEMͲDistribuidoradeTítuloseValoresMobiliáriosLtda.

CNPJ: 00.066.670/0001Ͳ00


ValoresemR$1.000,excetoovalorunitáriodascotas


Constituição
Representadopor3.000.000,000cotasaR$1,000000cada

Cotasemitidasnoperíodo
17.051.613,179cotas

Patrimôniolíquidoantesdoresultado

 
 
 









17.773

20.773

Resultadodoperíodo







Cotasdefundos
Rendas/despesasdeaplicaçãoemcotasdefundosdeinvestimento

Demaisreceitas
Repassedetaxadeadministração

Demaisdespesas
Auditoriaecustódia
DespesasDiversas
Publicaçõesecorrespondências
Serviçoscontratadospelofundo
TaxadefiscalizaçãoCVM

Totaldoresultadodoperíodo





































(6.416)
(6.416)

113
113

(24)
(13)
(1)
(3)
(4)
(3)

(6.327)










14.446



Patrimôniolíquidonofinaldoperíodo
Representadopor20.051.613,179cotasaR$0,720464cada


Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasdemonstraçõescontábeis.
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Notasexplicativasàsdemonstraçõescontábeisnoperíodode12denovembrode2020
(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
Emmilharesdereais,excetoquandoespecificado


1

Contextooperacional
O JBFO PTR Pipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (“Fundo”)
iniciousuas atividadesem12denovembro de2020,constituídosobaformade condomínioaberto,
comprazoindeterminadodeduração.DestinaͲseareceber,exclusivamente,aplicaçõesdeinvestidores
qualificadosetemporobjetivobuscarretornoaosseuscotistasatravésdeinvestimentosemcotasde
fundos de investimento em ações ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimentoemações(“fundosinvestidos”),negociadosnosmercadosinternoe/ouexterno,como
compromissodeconcentraçãonestaclasseespecífica,paratanto,osfundosinvestidosdevemalocaro
mínimode67%deseusinvestimentosemativosderendavariáveleíndicesdeaçõessendoadiferença
dopercentualnãoalocadoautorizadoaserinvestidonosmercadosderendafixa,cambial,derivativos
ecotasdeoutrosfundosdeinvestimento,negociadosnosmercadosinternoe/ouexterno,comousem
compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites
impostos pela legislação vigente. De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui
compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também
exposição aos fatores de risco de taxa de juros pósͲfixadas, prefixadas, índices de preço, variação
cambial,créditoederivativos.OFundopodeconcentrar100%deseupatrimôniolíquidoemcotasde
ummesmofundodeinvestimentoeemcotasdefundosdaAdministradora,daGestoraouempresasa
elasligadas.Osfundosinvestidospodemadotarestratégiascominstrumentosderivativos,semlimites
estabelecidos,e,destaforma,oFundo,indiretamente,tambémestáexpostoaosriscosinerentesatais
estratégiasquandoadotadaspelosfundosinvestidos.

Consequentemente,ascotasdoFundoestãosujeitasàsoscilaçõespositivasenegativasdeacordocom
osativosintegrantesdesuacarteira,podendolevarinclusiveàperdadocapitalinvestidooumesmoao
aportedecapital.

AsaplicaçõesemFundonãosãogarantidaspelaAdministradora,Gestora,dequalquermecanismode
seguroouaindapeloFundoGarantidordeCréditos(FGC).

A gestão da carteira do Fundo é realizada pela Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio
Ltda.


2

3

Apresentaçãoeelaboraçãodasdemonstraçõescontábeis
AsdemonstraçõescontábeissãoelaboradasdeacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil,
aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555, complementadas pelas
normasprevistasnoPlanoContábildosFundosdeInvestimento(COFI)epelasorientaçõesemanadas
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis incluem, quando aplicável,
estimativasepremissasnamensuraçãoeavaliaçãodosativoseinstrumentosfinanceirosintegrantes
da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e
instrumentosfinanceiros,osresultadosauferidospoderãoserdiferentesdosestimados.

Práticascontábeis
EntreasprincipaispráticascontábeisadotadasdestacamͲse:
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Notasexplicativasàsdemonstraçõescontábeisnoperíodode12denovembrode2020
(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
Emmilharesdereais,excetoquandoespecificado

(a)

Reconhecimentodereceitasedespesas
AAdministradoraadotaoregimedecompetênciaparaoregistrodasreceitasedespesas.

Cotasdefundosdeinvestimento
Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e
atualizados,diariamente,pelovalordacotadivulgadapelaAdministradoradosfundosinvestidos.


(b)
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Gerenciamentoderiscos

(a)

Tiposderisco

Mercado
OvalordosativosqueintegramascarteirasdosfundosdeinvestimentonosquaisoFundoaplicaseus
recursospodeaumentaroudiminuirdeacordocomasflutuaçõesdepreçosecotaçõesdemercado.
Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A
quedanospreçosdosativosintegrantesdacarteiradoFundopodesertemporária,nãoexistindo,no
entanto,garantiadequenãoseestendaporperíodoslongose/ouindeterminados.

Derivativos
Consistenoriscodedistorçãodopreçoentreoderivativoeseuativoobjeto,noqualofundoinvestido
pode contratar, podendo ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de
retornosadicionaisnasoperações,nãoproduzirosefeitospretendidos,bemcomoprovocarperdasaos
cotistas.Mesmoparafundosqueutilizamderivativosparaproteçãodasposiçõesàvista,existeorisco
deaposiçãonãorepresentarum“hedge”perfeitoousuficienteparaevitarperdasaoFundo.

Crédito
Éoriscodeinadimplementoouatrasonopagamentodejurosouprincipaldostítulosquecompõema
carteiradofundoinvestido.Nestecaso,oefeitonoFundoéproporcionalàparticipaçãonacarteirado
título afetado. O risco de crédito está associado à capacidade de solvência do Tesouro Nacional, no
casodetítulospúblicosfederais,edaempresaemissoradotítulo,nocasodetítulosprivados.

Sistêmico
Ascondiçõeseconômicasnacionaiseinternacionaispodemafetaromercadoresultandoemalterações
nastaxasdejurosecâmbio,nospreçosdospapéisenosativosemgeral.Taisvariaçõespodemafetaro
desempenhodosfundosdeinvestimentonosquaisoFundoaplica.

Controlesrelacionadosaosriscos
Deformaresumida,oprocessoconstantedeavaliaçãoemonitoramentodoriscoconsisteem:

EstimarasperdasmáximaspotenciaisdosfundospormeiodoVaR(“ValueatRisk”);
Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se
agressivoouconservador;e
Avaliarasperdasdosfundosemcenáriosdestress.

(b)
x
x
x

4
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Notasexplicativasàsdemonstraçõescontábeisnoperíodode12denovembrode2020
(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
Emmilharesdereais,excetoquandoespecificado

(c)

Análisedesensibilidade

DatadeReferência
PatrimônioLíquidoͲPL
MetodologiaVaR

31deoutubrode2021
14.446
VaRParamétricoͲ95%deintervalodeconfiançaͲHorizontede
tempode21diasͲDecaimentode0,94
408
2,82%

ValueatRiskͲVaR
VaR/PL

A mensuração dos riscos de mercado tem por objetivo a avaliação das perdas possíveis com as
variaçõesdepreçosetaxasnomercadofinanceiro.

OmétodoValueatRiskͲVaR(ValoremRisco),representaaperdamáximaesperadapara21diascom
95%deconfiança.

Este método assume que os retornos dos ativos são relacionados linearmente com os retornos dos
fatoresderiscoequeosfatoresderiscosãodistribuídosnormalmente.

Estas aproximações podem subestimar as perdas decorrentes do aumento futuro da volatilidade dos
ativose,portanto,podemhaverperdassuperioresaoestimadoconformeoscilaçõesdemercado.


5
(a)

(b)

Emissõeseresgatesdecotas

Emissão
NaemissãodecotasdoFundo,ovalordaaplicaçãoéconvertidopelovalordacotadefechamentodo
1º dia subsequente ao do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos
confiadospeloinvestidoràAdministradora,emsuasedeoudependências.

DevemserobservadasasseguintesregrasdemovimentaçãonoFundo:

Valormínimodeaplicaçãoinicial:R$25.000,00(vinteecincomilreais);
Valormínimodeaplicaçõesadicionais:R$5.000,00(cincomilreais);
Valormínimoderesgate:R$5.000,00(cincomilreais);e
Saldomínimodepermanência:R$5.000,00(cincomilreais).

Resgate
Oresgatedecotasocorremediante:

I – a conversão das cotas em recursos ocorre no último dia útil do mês de dezembro, conforme
solicitaçãorealizada,desdequeamesmasedêdentrodohorárioestabelecido,periodicamente,pela
Administradora(datadaconversão);e
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Notasexplicativasàsdemonstraçõescontábeisnoperíodode12denovembrode2020
(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
Emmilharesdereais,excetoquandoespecificado
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II – o efetivo pagamento do resgate é realizado em 2 dias úteis contados da data da conversão das
cotas.

RemuneraçãodaAdministradora
PelaprestaçãodosserviçosdeadministraçãodoFundo,queincluemagestãodacarteira,asatividades
de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a
escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo paga a taxa de 0,03% ao ano, calculada e
provisionada diariamente, por dia útil, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, e, paga
mensalmente,porperíodosvencidos.

Alémdataxadeadministração,oFundoestásujeitoàstaxasdeadministraçãoe/ouperformancedos
fundosinvestidos.

Noperíodode12denovembrode2020a31deoutubrode2021,adespesadetaxadeadministração
foideR$4,registradanaconta“Serviçoscontratadospelofundo”eorepassedetaxadeadministração
foideR$113,registradonaconta“DemaisreceitasͲRepassedetaxadeadministração”.

É paga diretamente pelo Fundo a taxa máxima de custódia correspondente a 0,03% ao ano sobre o
valordopatrimôniolíquidodoFundo.

OFundonãopossuitaxadeingresso,taxadesaídaoutaxadeperformance.


Custódiadostítulosdacarteira
O controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a
responsabilidadedaAdministradoradosfundosinvestidos,oudeterceirosporelecontratados.
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Transaçõescompartesrelacionadas
No período de 12 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021, o Fundo realizou as seguintes
operaçõescompartesrelacionadas:

a)Despesascompartesrelacionadas

Despesas
Saldo Instituição
Relacionamento
Taxadecustódia
5 BancoBradescoS.A.
Administradora
Taxadecontroladoria
4
BancoBradescoS.A.
Administradora

b)Ativodeemissãocomparterelacionada

Operação
Saldo Instituição
Contacorrente
10 BancoBradescoS.A.
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Administradora
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Legislaçãotributária

Impostoderenda
Noresgatedecotas,abasedecálculodoimpostoderendadevidopeloscotistaséadiferençapositiva
entreovalorderesgateeovalordeaquisição,sendoaplicadaalíquotade15%.

Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser
compensadascomeventuaisrendimentosauferidosemresgatesouincidênciasposteriores,nomesmo
ouemoutrosfundosdetidospeloinvestidornamesmaAdministradora,desdequesujeitosàmesma
alíquotadoimpostoderenda.

A forma de apuração e de retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos
cotistasqueestãosujeitosasregrasdetributaçãodiferenciadas,noscasosprevistosnalegislaçãoem
vigor.
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Políticadedistribuiçãodosresultados
Osresultadosauferidossãoincorporadosaopatrimônio,comacorrespondentevariaçãodovalordas
cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de
cotaspossuídas.
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Políticadedivulgaçãodasinformações
AdivulgaçãodasinformaçõesdoFundoaocotistaérealizadaatravésdecorrespondência,inclusivepor
meiodecorreioeletrônico.
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Rentabilidade
Arentabilidadenoperíodofoiaseguinte:


Data
Períodode12denovembrode2020a31deoutubrode2021


13

Patrimônio
Rentabilidade(%) líquidomédio
(27,95)
16.255

DemonstraçãodasevoluçõesdovalordacotaedarentabilidadeͲnãoauditado





Data
12/11/2020
30/11/2020
31/12/2020
31/01/2021
28/02/2021
31/03/2021






Valordacota Patrimôniolíquidomédio
1,000000
Ͳ
0,996324
2.780
1,084500
6.065
1,016912
13.380
0,940982
17.355
0,994744
17.550
7


Rentabilidade(%)
Fundo
Mensal
Acumulada
Ͳ
Ͳ
(0,37)
(0,37)
8,47
8,45
(5,16)
1,69
(7,21)
(5,90)
5,78
(0,53)

JBFOPTRPipeFundodeInvestimentoemCotasdeFundosdeInvestimentoemAções
(AdministradopelaBEMͲDistribuidoradeTítuloseValoresMobiliáriosLtda.)

Notasexplicativasàsdemonstraçõescontábeisnoperíodode12denovembrode2020
(iníciodasatividades)a31deoutubrode2021
Emmilharesdereais,excetoquandoespecificado

30/04/2021
1,022260
19.121
4,30
2,23
31/05/2021
1,030644
20.045
0,55
3,06
30/06/2021
1,060708
21.175
0,48
6,07
31/07/2021
0,980437
20.814
(6,10)
(1,96)
31/08/2021
0,881178
18.085
(9,75)
(11,88)
30/09/2021
0,843627
17.634
(4,00)
(15,64)
31/10/2021
0,720464
15.995
(16,62)
(27,95)













OFundonãopossuiíndicedemercadodiretamenterelacionadoàrentabilidadedomesmo.

Arentabilidadeobtidanopassadonãorepresentagarantiaderesultadosfuturos.Osinvestimentosem
fundosnãosãogarantidospelaAdministradora,Gestora,porqualquermecanismodeseguroou,ainda,
peloFundoGarantidordeCréditos.
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Demandasjudiciais

15

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer
dessescontraaadministraçãodoFundo.

Contratodeprestaçãodeserviçosdecontroladoriaecustódia
AAdministradoracontratouoBancoBradescoS.A.paraprestarserviçosdecontroladoriaecustódia,
relativosaesteFundo,deacordocomasnormaslegaiseregulamentares.


16

Prestaçãodeoutrosserviçosepolíticadeindependênciadoauditor
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registreͲse que a
Administradora,noperíodo,nãocontratounemteveserviçosprestadospelaPricewaterhouseCoopers
AuditoresIndependentes,relacionadosaesteFundodeInvestimentoporelaadministradoquenãoos
serviçosdeauditoriaexterna,empatamaressuperioresa5%dototaldoscustosdeauditoriaexterna.
Apolíticaadotadaatendeaosprincípiosquepreservamaindependênciadoauditor,deacordocomos
critériosinternacionalmenteaceitos, quaissejam, oauditornãodeveauditaroseuprópriotrabalho,
nemexercerfunçõesgerenciaisnoseuclienteoupromoverosinteressesdeste.


17

Outrasinformações
DevidoaosimpactoslocaiseglobaisemfunçãodoCOVIDͲ19(Coronavírus),intensificadosapartirde
marçode2020,temhavidovariaçãosignificativanacotaçãodosdiversosativosfinanceirosnegociados
emmercadosfinanceirosebolsasdevaloresdiversos,noBrasilenoexterior.ConsiderandoͲseesses
aspectos,osativosfinanceirosdoFundoe,consequentemente,suacotapodemapresentarvariações
significativas em relação aos valores apresentados. Tais variações podem ser temporárias, não
existindo,noentanto,garantiadequenãoseestendamporperíodoslongose/ouindeterminados,ou
mesmo,quesejamintensificadas.
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