
Caros Participantes vinculados às empresas BRK Ambiental,

Em 11/Jun, recebemos uma nova solicitação da BRK Ambiental para
reiniciar o processo de transferência de administração do plano de
previdência, iniciado em maio de 2019.

Vale lembrar que esta transferência de gerenciamento para o Icatu Fundo
Multipatrocinado está prevista na Resolução CNPC Nº 25 de 13/09/2017 e
faz parte de um processo de reorganização dos benefícios oferecidos pela
BRK Ambiental. Vocês serão comunicado sobre as principais evoluções, tanto
pela Vexty como pela BRK Ambiental, mas é importante que vocês se
mantenham absolutamente tranquilos(as) quanto aos pontos a seguir:

Até a conclusão da transferência de gerenciamento nada muda no seu
Plano Vexty. Continue firme no seu planejamento para o pós-carreira;

De acordo com a legislação vigente, o novo administrador Icatu Fundo
Multipatrocinado deve manter as regras atualmente previstas no
Regulamento do Plano Vexty, adaptando-as de acordo com a sua
estrutura;

Nos termos da legislação vigente, cumpre-nos apresentar as seguintes
informações acerca desse processo: comparativo do custeio
administrativo do plano e das despesas totais de investimentos, quer
sejam custeadas pelas receitas administrativas ou pelas receitas de
investimentos e comparativo da estrutura de governança;

A partir da data efetiva da transferência de gerenciamento, a gestão do
plano passará integralmente para o Icatu Fundo Multipatrocinado;

Este pedido será submetido para aprovação da autoridade
governamental competente, Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc, e a concretização da operação proposta só
ocorrerá após a publicação da aprovação no Diário Oficial da União.

Continuamos trabalhando em parceria com a BRK Ambiental para que a
transferência do seu plano de previdência privada (atualmente o Plano
Vexty) seja feita de forma clara e transparente.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre o processo, a BRK
Ambiental sugere que você contate os Sr. Benedito Franco: (11) 3830-2171;
beneditofranco@brkambiental.com.br.

Quaisquer outras dúvidas, entre em contato conosco por meio de um dos
nossos canais de atendimento.

Atenciosamente,

Sérgio Brinckmann
Diretor-Presidente da Vexty

https://vexty.com.br/wp-content/uploads/2020/06/link_1_Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_25_de_13_de_setembro_de_2017.pdf
https://vexty.com.br/wp-content/uploads/2020/06/link_2.2_Quadro_custos_-_Vexty_BRKPrev.pdf
https://vexty.com.br/wp-content/uploads/2020/06/link_2.2_Quadro_custos_-_Vexty_BRKPrev.pdf
https://vexty.com.br/wp-content/uploads/2020/06/link_2.1_Quadro_Comparativo_-_Governan%C3%A7a.pdf
https://vexty.com.br/contato/
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