
 
 

 
 

 

OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR  

CNPJ nº 00.083.181/0001-67 
 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2018 

 

 
Dia, Hora e Local: 
No dia 24 de agosto de 2018, às 10:30 horas, na sede social do Administrador do fundo em epígrafe, doravante 

denominado FUNDO, na Av. Presidente Wilson, n.º 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro -RJ.  
 
Mesa: 

Presidente: Bruno Cesar da Silva 
Secretário(a): Camila Ameixa 
 

Convocação: 
Convocação dispensada, nos termos da regulamentação em vigor.  

 
Presença: 
Cotista(s) detentor(es) da totalidade de cotas emitidas pelo FUNDO. 

 
 
Deliberações tomadas por unanimidade: 

 
I. Aprovada a inclusão da previsão no caput do Artigo 14 do Regulamento do FUNDO, de modo a refletir 

que sobre a parcela do patrimônio líquido investido em cotas de Fundos de Investimento em Participações 

geridos pela Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda. ou pela GESTORA não incidirá taxa de 
administração. Deste modo, o mencionado Artigo passará a vigorar na forma exata do Regulamento anexo à 

presente ata. 
 
II.  Definida, como data para a implementação e eficácia do novo Regulamento do FUNDO, a abertura do 

dia 27 de agosto de 2018.  
 

III.  Os cotistas presentes aprovaram a cisão do FUNDO, com o objetivo de segregar proporcionalmente 

todos os ativos pertencentes à sua carteira, de acordo com o disposto no item “a” abaixo, com a posterior 
incorporação das parcelas cindidas pelo OPP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no  CNPJ nº 30.641.370/0001-79  (“OPP II FIA BDR Nivel I IE”) e pelo 

OPP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR  inscrito no 
CNPJ nº 30.641.349/0001-73 (“OPP III FIA BDR Nível I IE”), que possuem políticas de investimento e perfil de 
risco similares àqueles do FUNDO, determinando que a operação de cisão aconteça obedecendo aos seguintes 

requisitos básicos: 
 

(a) Parcela do ativo do FUNDO: o Administrador fará, por indicação do GESTOR, a divisão proporcional 
dos ativos que comporão a carteira do FUNDO, do OPP II FIA BDR Nivel I IE e do OPP III FIA BDR 
Nível I IE na Data-Base estipulada no item “(IV)” abaixo, mantendo-se a máxima equivalência entre os 

ativos que serão divididos entre as três carteiras (cisão proporcional no ativo).  
 
(a.1) Considerando a impossibilidade de se operacionalizar a divisão exata, entre as três carteiras, de 

determinados ativos cujas quantidades este jam representadas por frações ou outras situações 



 
 

 
 

 

similares, fica estabelecido que qualquer diferença que porventura haja entre a parcela cindida a ser 

vertida ao OPP II FIA BDR Nivel I IE e ao OPP III FIA BDR Nível I IE e a parcela remanescente no 
FUNDO será corrigida por meio de envio dos correspondentes recursos em moeda corrente nacional 

(caixa) pelo FUNDO ao OPP II FIA BDR Nivel I IE e ao OPP III FIA BDR Nível I IE, de forma que as 
quantidades que não possam ser cindidas deverão permanecer na carteira do FUNDO. 
 

(a.2) A listagem atualizada contendo a divisão dos ativos e dos recursos em moeda corrente nacional, 
caso haja, entre as carteiras, nas formas acima descritas, poderá ser encontrada na sede do 
Administrador, após a efetivação da cisão. 

 
(b)  Parcela do passivo do FUNDO: serão migrados ao OPP II FIA BDR Nivel I IE e ao OPP III FIA BDR 

Nível I IE, oriundo da cisão, os cotistas que formalmente manifestarem nesta Assembleia sua intenção 

neste sentido, de acordo com o abaixo disposto, observado o atendimento aos requisitos descritos no 
público alvo do OPP II FIA BDR Nivel I IE e do OPP III FIA BDR Nível I IE (cisão desproporcional no 
passivo):  

 
(b.1) O(s) cotista(s) listado(s) abaixo manifestou(aram) na presente Assembleia sua vontade em compor 

a parcela cindida a ser incorporada ao OPP II FIA BDR Nivel I IE na totalidade de suas cotas, não mais 
permanecendo, portanto, como cotista(s) do FUNDO: 

 

Nome CPF/CNPJ 

Proporção de cotas 

detida pelo cotista a ser 
cindido 

 
OPPORTUNITY DTVM LTDA 4049 

 

01.582.158/0001-80 100% 

 
(b.2) O(s) cotista(s) listado(s) abaixo manifestou(aram) na presente Assembleia sua vontade em compor 

a parcela cindida a ser incorporada ao OPP III FIA BDR Nível I IE na totalidade de suas cotas, não mais 
permanecendo, portanto, como cotista(s) do FUNDO: 
 

 

Nome CPF/CNPJ 
Proporção de cotas 

detida pelo cotista a ser 
cindido 

 

PAF Investimentos FIA IE  
09.720.824/0001-00 100% 

 
 
(b.3) Os demais cotistas do FUNDO manifestaram na presente Assembleia sua vontade em não compor 

a parcela cindida a ser vertida ao OPP II FIA BDR Nivel I IE ou ao OPP III FIA BDR Nível I IE, 
permanecendo, portanto, como cotistas do FUNDO. 

 
IV. Foi estabelecida a data do fechamento do dia 27 de agosto de 2018 (“Data-Base”) para a cisão, 
servindo os assentamentos do Administrador como fonte para precisar o valor do patrimônio líquido a ser cindido 

na Data-Base. 
 
III. Fica ao Administrador autorizado a promover todas as medidas necessárias para a observância das 

deliberações tomadas na presente Assembleia, sendo certo que a operacionalização da cisão depende da 



 
 

 
 

 

conclusão dos devidos fluxos envolvendo as corretoras contratadas pelo FUNDO e o cumprimento dos prazos  

e trâmites exigidos pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e pela CETIP S.A. - 
Mercados Organizados, bem como perante demais terceiros, caso necessário. O Administrador envidará seus 

melhores esforços na promoção das medidas necessárias e demais trâmites acima referidos. Caso, em 
decorrência de atos ou omissões de terceiros, alheios à vontade do Administrador, não obstante seus esforços, 
a data estipulada no item “IV” acima venha a sofrer alteração, tal fato será imediatamente comunicado aos 

cotistas do FUNDO, devendo ser adotadas as medidas necessárias para viabilizar a consecução das 
deliberações aprovadas nesta Assembleia, junto ao FUNDO, ao OPP II FIA BDR Nivel I IE e ao OPP III FIA 
BDR Nível I IE, bem como junto aos cotistas do FUNDO. 

 
Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando -se a presente ata no Livro próprio, que, depois 

de lida e aprovada, foi por todos assinada.  
 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2018. 

 
 

 
Certifico e dou fé que a presente ata é cópia 

 fiel da lavrada em livro próprio  

 
 

- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A 
 Administrador 


