
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO 
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00.825.073/0001-12. 
 

.1. 
 

./. 

 

Data, hora e local: Aos 25 dias do mês de outubro de 2019, às 08h45, no Núcleo Cidade de 

Deus, s/no, Vila Yara, Osasco, SP, Andar Térreo do Prédio Amarelo. 

 

Administrador: Banco Bradesco S.A. 

 

Convocação: Por correspondência encaminhada aos Cotistas do Fundo. 

 

Quórum: O(s) Cotista(s), conforme se verifica de sua(s) assinatura(s) no Livro de Presença, para 

a realização da Assembleia Geral. 

 

Composição da Mesa: Presidente: Sra. Claudia Dias Soares -  Secretário: Sr. Fábio Aguiar 

Ferreira. 

 

Ordem do Dia: Em atendimento ao disposto no Artigo 138 da ICVM 555/14, deliberar sobre: 

(1) a reformulação integral do Regulamento do Fundo, de modo a adequá-lo aos padrões 

adotados pelo Administrador, incluindo, mas não se limitando, a alteração da denominação 

social e política de investimento e identificação dos fatores de risco; (2) a incorporação deste 

Fundo (Fundo Incorporado) pelo Bradesco H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo 30.000 (Fundo Incorporador), inscrito no 

CNPJ/ME sob o no 04.520.220/0001-05, ambos administrados pelo Banco Bradesco S.A., 

mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Incorporador; e (3) a ratificação 

da nomeação da KPMG Auditores Independentes, pelo Administrador, como empresa avaliadora 

do Patrimônio Líquido deste Fundo e responsável pela elaboração das demonstrações 

financeiras, nos termos do Artigo 135 da Instrução CVM no 555/14. 

 

Deliberações: Iniciados os trabalhos, a Presidente esclareceu que o Fundo se encontra há mais 

de 90 (noventa) dias consecutivos com o seu patrimônio líquido médio inferior a R$1.000.000,00 

(um milhão de reais), motivo pelo qual, em atendimento ao disposto no Artigo 138 da Instrução 

CVM no 555/14, o Fundo deverá ser imediatamente incorporado ou liquidado. Desta feita, foram 

aprovadas as seguintes matérias: 

 

(1)  a partir da abertura de 6.12.2019, a reformulação integral do Regulamento do Fundo, 

incluindo, mas não se limitando a alteração da denominação social para RENDBEC – FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI, bem como a política de investimento e identificação dos fatores de risco, 

a qual vigorará na forma do Anexo desta Ata. 

 

(2)  a incorporação deste Fundo Incorporado, no fechamento do dia 6.12.2019 (Data da 

Incorporação), pelo Fundo Incorporador, mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas 

do Fundo Incorporador; e 

 

(3)  a ratificação da nomeação da KPMG Auditores Independentes, como empresa avaliadora 

do Patrimônio Líquido deste Fundo e responsável pela elaboração das demonstrações 

financeiras, nos termos do Artigo 135 da Instrução CVM no 555/14.  
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Em seguida disse a Presidente que: 

 

a)  todas as despesas legalmente atribuídas ao Fundo Incorporado serão devidamente 

liquidadas até a Data da Incorporação; 

 

b)  a relação de troca será apurada com base no Patrimônio Líquido dos Fundos, na Data da 

Incorporação e constará das demonstrações financeiras que serão elaboradas pela KPMG 

Auditores Independentes, que permanecerá arquivado e à disposição dos Cotistas na sede do 

Administrador;  

 

c)  o número de cotas a ser emitido pelo Fundo Incorporador será obtido pela divisão do valor 

do Patrimônio Líquido do Fundo Incorporado, na Data da Incorporação, pelo valor da cota do 

Fundo Incorporador na referida data;  

 

d)  a partir da efetivação da incorporação ora aprovada extingue-se de pleno direito o Fundo 

Incorporado, sendo que o Fundo Incorporador assumirá todo o ativo, passivo, direitos, 

obrigações e responsabilidades existentes para este Fundo, inclusive os direitos de créditos 

futuros, relativos a dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos a receber, gerados 

pelas operações do Fundo Incorporado.  

 

O Administrador fica autorizado a praticar todos os atos necessários e a tomar as providências 

complementares da incorporação ora aprovada e proceder, perante todas as repartições e órgãos 

públicos Federais, Estaduais e Municipais, ao cancelamento do registro em nome do Fundo 

Incorporado, podendo para tanto assinar todos e quaisquer formulários, requerimentos e demais 

documentos necessários nesse sentido.  

 

Em decorrência do disposto acima, os Cotistas do Fundo Incorporado declaram nesta 

oportunidade que: 

 

I - Receberam uma cópia do Regulamento do Fundo Incorporador, bem como conhecem e 

reconhecem como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo formalmente as suas 

disposições; e 

 

II - Têm total ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento do Fundo Incorporador, 

e do grau de risco desse tipo da aplicação financeira, bem como da possibilidade de ocorrência 

de patrimônio negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes 

aportes adicionais de recursos.  
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Em face destas deliberações o Regulamento do Fundo consolidado passará a vigorar a partir da 

já mencionada data e a fazer parte integrante da presente Ata, como Anexo. 

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente colocou a palavra à disposição dos 

presentes e como ninguém fez uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura 

desta Ata, a qual segue assinada pelos presentes. 

 

 

 

 

 Presidente: __________________________________________ 

Claudia Dias Soares 

 

 

 

 

                   Administrador: ____________________________________________ 

Banco Bradesco S.A. 

 

 

 

 

 Secretário: _____________________________________________ 

Fábio Aguiar Ferreira 

  

 

 

 

                 
                        Cotista: ___________________________________________________                                                                         

Nome / Razão Social: __________________________________                                    
                                        CPF/CNPJ/ME:   
  

 




