
 
 

PUBLIC 

 
Aos 
Participantes e Patrocinadoras do HSBC Fundo de Pensão e HSBC 
Instituidor Fundo Múltiplo 
  
   
Prezado (a) Senhor (a), 
 
O HSBC Holdings confirmou no seu “Investor Day”, em Londres, que pretende vender 
a sua operação no Brasil. 
 
O HSBC Brasil está em um processo de venda e não de encerramento de suas 
operações no País. O banco segue operando normalmente e, mesmo após a venda, 
seguirá prestando serviços aos seus clientes.   
 

Reforçamos que: 

- O HSBC Fundo de Pensão e o HSBC Instituidor Fundo Múltiplo são entidades 
Fechadas e Multipatrocinadas de Previdência Complementar, constituídas sob a forma 
de Sociedade Civil, com fins previdenciais e não lucrativos, com personalidade jurídica 
autônoma de direito privado (CNPJ próprios), distinta de suas Patrocinadoras,  
Instituidoras e do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.  
 
- Os recursos do HSBC Fundo de Pensão e o HSBC Instituidor Fundo Múltiplo são 

geridos de forma independente da instituição financeira, estão sujeitos a regras 

específicas, supervisão e fiscalização pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC (Autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social). 

- O patrimônio dos planos administrados pelo HSBC Fundo de Pensão e o HSBC 

Instituidor Fundo Múltiplo, estão totalmente segregados e custodiados em nome 

dessas Entidades. 

- Os Fundos de Pensão hora administrados pelo HSBC já passaram por processos 

semelhantes em sua história nesses 36 anos de existência do HSBC Fundo de 

Pensão e 25 anos do HSBC Instituidor Fundo Múltiplo, conforme segue: 

 HSBC Fundo de Pensão : Brascam, Montreal Bank, CCF e HSBC 

 HSBC Instituidor Fundo Múltiplo: Multiplic, Lloyds Bank PLC e HSBC 

- O fato acima descrito demonstra que processo de venda da operação do HSBC no 

país não altera as atuais regras administrativas e de investimentos que norteiam o 

gerenciamento dos planos de previdência administrados pelo HSBC Fundo de Pensão 

e pelo HSBC Instituidor Fundo Múltiplo.  

Atenciosamente, 

 
José Marcos Ramos 

Diretor Superintendente 

https://www.google.com.br/url?url=https://diegoemell.wordpress.com/2012/06/01/hsbc-no-canada/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GDV3VfvAD8qfNtyXgfgH&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEd3HS8djfd3n6ivxhPrdFE7muC3A

