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CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL HIGH 
CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 

 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 
realizada em 20  de julho de 2020 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: realizada, em primeira convocação, em 20  de julho de 2020, às 11:00hs, na 
sede da LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na Rua Ramos 
Batista, nº 152, cj 61, Vila Olímpia, São Paulo – SP, Administradora do CREDIT BRASIL FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito no CNPJ sob nº 
17.030.581/0001-07 (“Administradora” e o “Fundo”). 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Nivea Mary Yoshida – Presidente; Karina Marchioli da Silva – Secretária. 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM n° 356. 
 
PRESENÇA: Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas, conforme assinaturas apostas 
nas Listas de Presença de Cotistas. Presentes ainda os representantes: (i) da Administradora; (ii) da 
GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade com sede na Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 2º 
andar, cj. 22, sala A, CEP 04543-000, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.252.227/0001-73 
(“Atual Gestora”); e (iii) da IGUANA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Passagem, nº 1.330, –  32G,  Vila Leopoldina, CEP 
05087-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.924.308/0001-87 (“Nova Gestora”).  
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a conversão de parte das Cotas 
Subordinadas Júnior em Cotas Subordinadas Mezanino; (ii) a substituição do prestador de serviços 
de gestão da carteira do Fundo; (iii) a alteração da Taxa de Administração; (iv) alteração da 
Condição de Cessão prevista nos item “c” da cláusula 7.3.2 e inclusão da cláusula 7.3.3 ao 
Regulamento; (v) alteração do Critério de Elegibilidade previsto no item “e” da Cláusula 7.4.1, bem 
como da Cláusula 7.4.3 do Regulamento; (vi) alteração do procedimento de assinatura dos Termos 
de Cessão, previsto na alínea “e” da cláusula 8.1.1. do Regulamento; (vii) inclusão das classes de 
cotas subordinadas mezanino preferenciais e cotas subordinadas mezanino ordinárias, e exclusão 
da Razão de Garantia Mezanino 2, com alteração das cláusulas 9.8.12, 10.2, 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 
10.4, 10.4.6, 10.6.6, 10.8.2, 11.4, alíneas “d”, “e” e “f” da cláusula 14.1, a exclusão da cláusula 
10.8.3, e a inclusão da cláusula 10.4.7 do Regulamento;  (viii) alterações das definições “Cotas 
Subordinadas Mezanino”, “Gestora”, “Razões de Garantia”, “Razão de Garantia Mezanino 1”, que 
passará a ser denominada “Razão de Garantia Mezanino Preferencial”, e excluir a definição de 
“Razão de Garantia Mezanino 2”,  no Glossário do Anexo I do Regulamento; (ix) alteração da 
denominação das Cotas Subordinadas Mezanino G, cuja emissão foi aprovada na Assembleia Geral 
Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 14 de junho de 2019; e (x) se aprovados os itens 
“ii” a “viii” acima, a consolidação do Regulamento do Fundo para refletir as alterações aprovadas. 
 
DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os 
Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições por: 
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(i) Aprovar a conversão de 11,33680469 Cotas Subordinadas Júnior detidas pelos Cotistas 
cadastrados sob nº *2192, nº *2796 e nº *3979 em Cotas Subordinadas Mezanino 
Ordinárias H, que terão as características descritas no Anexo I desta Ata, sendo referida 
conversão realizada no dia 21 de julho de 2020, com a posição de fechamento do dia útil 
anterior, com o que a totalidade dos titulares das demais Cotas Subordinadas Júnior 
manifestaram, nesta Assembleia, expressa e especial concordância, declarando que têm 
ciência dos efeitos da conversão, presentes e futuros, sobre as Cotas Subordinadas Júnior 
remanescentes; e das alterações das Razões de Garantia do Fundo realizadas em razão da 
conversão;  
 

(ii) Aprovar a substituição do prestador de serviços de gestão de carteira do Fundo, 
transferindo da Atual Gestora, para a IGUANA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Passagem, nº 1.330, –  32G,  
Vila Leopoldina, CEP 05087-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.924.308/0001-87, 
devidamente autorizada a administrar carteira de títulos e valores mobiliários pela CVM, 
por meio do Ato Declaratório nº 10.582, de 10 de Setembro de 2009, por meio de seus 
representantes legais ao final assinados, declarou aceitar as funções de Gestora da carteira 
do Fundo; 
Aprovar ainda a alteração da Cláusula 5.2 do Regulamento do Fundo, que passará a vigorar 
conforme redação abaixo: 
 
“5.2 A gestão da carteira do Fundo compete à IGUANA INVESTIMENTOS LTDA., 
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de 
Passagem, nº 1.330, –  32G,  Vila Leopoldina, CEP 05087-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.924.308/0001-87, devidamente autorizada a administrar carteira de títulos e valores 
mobiliários pela CVM, por meio do Ato Declaratório nº 10.582, de 10 de Setembro de 2009, 
doravante designada “Gestora”.” 
 

(iii) Aprovar a alteração da Taxa de Administração, com relação ao valor da remuneração das 
Consultoras Especializadas a partir do período de 25 de julho 2020, de modo que a alínea 
“d” do item 6.1 do Regulamento passará a vigorar conforme redação abaixo: 
 

“6.1. (...) 

 

d) pela prestação dos serviços de Consultoria Especializada, as Consultoras 

Especializadas receberão do Fundo uma remuneração mensal, conforme tabela abaixo: 

d.1) Pelos serviços de consultoria especializada, a Credit Brasil Vendas Ltda. fará jus ao valor 

fixo mensal de R$ 339.200,00 (trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais), até 24 de julho 

de 2020, e de R$ 166.100,00 (cento e sessenta e seis mil e cem reais) à partir de 25 de julho 

de 2020. 

d.2) Pelos serviços de consultoria especializada, a Finplace Soluções de Pagamentos S.A. 

fará jus ao valor fixo mensal de R$ 67.840,00 (sessenta e sete mil oitocentos e quarenta 

reais) até 24 de julho de 2020 e R$ 262.100,00 (duzentos e sessenta e dois mil e cem reais) 

à partir de 25 de julho de 2020. 

d.3) Pelos serviços de consultoria especializada, a Credit Brasil Consultoria Ltda.  fará jus ao 

valor fixo mensal de R$ 271.360,00 (duzentos e setenta e um mil trezentos e sessenta reais) 
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até 24 de julho de 2020 e R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) à partir 

de 25 de julho de 2020. 

 

(iv) Aprovar a alteração da Condição de Cessão a fim de excluir do cálculo dos 15 maiores 
cedentes, os cedentes que forem instituições financeiras ou equiparadas, autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, e desta forma, o item “c” da cláusula 7.3.2 e a 
cláusula 7.3.3 passarão a vigorar a partir desta data, conforme redação abaixo: 
 

“7.3.2. (...) 

 

c) o Valor Justo dos Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores Cedentes do Fundo, 

observado o item 7.3.3 abaixo, será limitada a 55% (cinquenta e cinco por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo, até 31/12/2020, e a partir de 01/01/2021, o valor nominal dos 

Direitos Creditórios dos 15 (quinze) maiores Cedentes do Fundo será limitado a 45% 

(quarenta e cinco por cento) do valor nominal dos títulos; 

 

(...) 

 

7.3.3 Não serão considerados, para efeito do cálculo previsto na alínea “c” do item 7.3.2 

acima, os Cedentes de Cédulas de Crédito Bancário – CCBs que forem instituições financeiras 

ou equiparadas, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

(v) Aprovar a alteração do Critério de Elegibilidade, a fim de não considerar para cálculo de 
concentração de títulos de um mesmo Cedente, os cedentes que forem instituições 
financeiras ou equiparadas, de forma que o item “e” da cláusula 7.4.1 e a cláusula 7.4.3 do 
Regulamento passarão a vigorar a partir desta data, conforme redação abaixo: 
 

“7.4.1. (...) 

 

e) a concentração de títulos de um mesmo Cedente (mesmo CNPJ) deverá ser de no 

máximo 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo até 31/12/2020 e deverá ser 

de no máximo 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do Fundo a partir de 

01/01/2021, observado o subitem “iii” do item 7.4.3 abaixo;” 

 

(...) 

 

7.4.3 Para fins da verificação pelo Custodiante dos Critérios de Elegibilidade, será 

considerado: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior à Data 

de Aquisição e Pagamento; (ii) o Valor Justo dos direitos creditórios; (iii) para a 

concentração de títulos de um mesmo Cedente, mencionado no subitem “e” do item 7.4.1 

acima, não serão considerados os Cedentes de Cédulas de Crédito Bancário – CCBs  não 

coobrigados, que forem instituições financeiras ou equiparadas, autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil.” 
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(vi) Aprovar a alteração do procedimento de assinatura dos Termos de Cessão, previsto no item 
“e” da cláusula 8.1.1 do Regulamento, que passará a vigorar a partir desta data, conforme 
redação abaixo: 
 

“8.1.1. (...) 

 

e) as Cedentes e o Fundo, o último representado pela Administradora, assinam o 

Termo de Cessão e, se for o caso, as duplicatas e demais documentos eletronicamente; e” 

 

(vii) Aprovar as alterações do Regulamento, para inclusão das classes de Cotas Subordinadas 
Mezanino Preferenciais e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias, e exclusão da Razão de 
Garantia Mezanino 2, e assim, aprovar a alteração das cláusulas 9.8.12, 10.2, 10.3, 10.3.1, 
10.3.2, 10.4, 10.4.6, 10.6.6, 10.8.2, 11.4, alíneas “d”, “e” e “f” da cláusula 14.1,  a exclusão 
da cláusula 10.8.3, e a inclusão da cláusula 10.4.7, conforme redações abaixo: 
 

“9.8.12 Inexistência de Garantia de Rentabilidade – Os Direitos Creditórios componentes da 

carteira do Fundo poderão ser contratados a taxas pré-fixadas. A incorporação dos 

resultados auferidos pelo Fundo para as Cotas, terão determinado indicador de 

rentabilidade. O indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a rentabilidade das 

Cotas é apenas uma meta estabelecida pelo Fundo, não constituindo garantia mínima de 

rentabilidade aos investidores. Caso os ativos do Fundo, incluindo os Direitos Creditórios 

Cedidos, não constituam patrimônio suficiente para a valorização das Cotas, a rentabilidade 

dos Cotistas poderá ser inferior à meta indicada no respectivo Suplemento e/ou Assembleia 

Geral. Dados de rentabilidade verificados no passado com relação a qualquer fundo de 

investimento em direitos creditórios no mercado, ou ao próprio Fundo, não representam 

garantia de rentabilidade futura. 

 

(...) 

 

10.2 O Fundo poderá emitir uma ou mais séries de Cota Seniores. 

 

(...)  

 

10.3 O Fundo poderá realizar uma ou mais emissões de Características das Cotas 

Subordinadas Mezanino, que poderão ser Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais ou 

Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias. 

 

(...) 

 

10.3.1 As Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais possuem as seguintes 

características, vantagens, direitos e obrigações: 
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a) subordinam-se às Cotas Seniores para efeito de amortização, resgate e distribuição 

dos rendimentos do Fundo; 

b) têm prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas 

Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Júnior, observado o disposto neste 

Regulamento; 

c) conferem direito de voto com relação a todas e quaisquer matérias objeto de 

deliberação nas Assembleias Gerais, sendo que a cada Cota Subordinada Mezanino 

Preferencial corresponderá 1 (um) voto; 

d) seu Valor Unitário será calculado e divulgado no fechamento de todo Dia Útil, para 

efeito de definição de seu valor de integralização, amortização ou resgate, observados os 

critérios definidos neste Regulamento; 

e) os direitos dos titulares de uma mesma classe de Cotas Subordinadas Mezanino 

Preferenciais contra o Patrimônio Líquido, nos termos deste Regulamento, são pari passu 

entre si, não havendo qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os 

titulares de uma mesma classe de Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial; e 

f) possuem rentabilidade-alvo, determinado no respectivo Suplemento. 

 

10.3.2 As Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias têm as seguintes características, 

vantagens, direitos e obrigações: 

a) subordinam-se às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais e 

têm prioridade em relação às Quotas Subordinadas Júnior para efeito de amortização e 

resgate, em caso de liquidação antecipada do Fundo, observado o disposto neste 

Regulamento; 

b) valor unitário calculado todo dia útil, para efeito de definição de seu valor de 

integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos neste 

Regulamento;  

c) os direitos dos titulares de uma mesma classe de Cotas Subordinadas Mezanino 

Ordinárias contra o Patrimônio Líquido, nos termos deste Regulamento, são pari passu 

entre si, não havendo qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os 

titulares de uma mesma classe de Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial;  

d) direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias 

Gerais, sendo que a cada Cota Subordinada Mezanino Ordinária corresponderá 1 (um) voto; 

e 

e) possuem rentabilidade-prioritária estabelecida para a série no respectivo 

Suplemento e/ou Assembleia Geral. 

 

(...)  

 

10.4  O Fundo poderá emitir Cotas Subordinadas Júnior, a serem colocadas em uma ou 

mais distribuições, podendo ser mantido um número indeterminado de Cotas Subordinadas 

Júnior. 
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(...)  

 

10.4.6 A Credit Brasil Consultoria, seus acionistas e/ou demais partes relacionadas, 

classificados como investidores qualificados, deverão ser, direta ou indiretamente, titulares 

de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) do Patrimônio Líquido das Cotas Subordinadas 

Júnior somadas às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias, em circulação (“Percentual 

Mínimo”). 

 

10.4.7 O Percentual Mínimo será analisado mediante declaração da Credit Brasil 

Consultoria, com a informação sobre a quantidade de cotas de sua titularidade e/ou de seus 

acionistas e demais partes relacionadas. 

 

(...) 

 

10.6.6 O Fundo poderá emitir múltiplas Séries de Cotas Subordinadas Mezanino, ficando 

ressalvado, no entanto, que cada nova série de Cotas Subordinadas Mezanino a ser emitida 

pelo Fundo estará sujeita: 

a) a emissão de Suplemento específico, o qual deverá estabelecer, conforme aplicável, 

as seguintes características: (i) identificação da classe de Cotas Subordinadas Mezanino a 

que se refere; (ii) os números mínimo e máximo das Cotas Subordinadas Mezanino a serem 

emitidas nos termos da respectiva classe; (iii) o preço de emissão de Cotas Subordinadas 

Mezanino de tal classe a serem emitidas; (iv) sua data de emissão; (v) o respectivo 

cronograma de Amortização Programada, se houver; (vi) o Benchmark Mezanino aplicável 

à Classe. 

b) à aprovação em Assembleia Geral nos termos deste Regulamento. 

 

(...)  

 

10.8.2 O Fundo terá uma razão de garantia mezanino no percentual mínimo de 142,86% 

(cento e quarenta e dois inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) (a “Razão de 

Garantia Mezanino Preferencial”). Isso significa que, no mínimo, 30% (trinta por cento) do 

Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Mezanino 

Ordinárias, somadas às Cotas Subordinadas Júnior (o “Índice de Subordinação Mezanino 

Preferencial”). 

 

(...) 

 

11.4 O método de cálculo do valor a ser distribuído para as Cotas Subordinadas 

Mezanino de cada Classe, desde que o patrimônio do Fundo assim permita, será aquele 

descrito no Suplemento da Classe respectiva ou na Assembleia Geral. 

 

(...) 
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14.1 (...)  

 

d) pagamento das Cotas Seniores, conforme definido no Suplemento de emissão da 

respectiva série; 

e) pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais, conforme definido no 

Suplemento de emissão da respectiva Classe; 

f) pagamento das Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias, se houver;” 

 

(viii) Aprovar as alterações das definições “Cotas Subordinadas Mezanino”, “Gestora”, 
“Razões de Garantia”, “Razão de Garantia Mezanino 1”, que passará a ser denominada 
“Razão de Garantia Mezanino Preferencial”, e excluir a definição de “Razão de Garantia 
Mezanino 2”,  no Glossário do Anexo I do Regulamento, que passarão a vigorar com a 
seguinte redação abaixo: 
 

“Cotas Subordinadas Mezanino”: são as Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais e as 

Cotas Subordinadas Ordinárias de emissão do Fundo, subordinadas às Cotas Seniores para 

fins de amortização, resgate e distribuição de rendimentos, mas que não estão 

subordinadas às Cotas Subordinadas Júnior para tais fins; 

 

“Gestora”: Significa a IGUANA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com sede com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Passagem, nº 1.330, 32G, Vila 

Leopoldina, CEP 05087-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.924.308/0001-87, devidamente 

autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos 

e  valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.582, expedido em 10 de setembro 

de 2009; 

 

“Razão de Garantia Mezanino Preferencial”: é o resultado mínimo obrigatório da divisão de 

(a) o somatório do valor de todas as (i) Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias, e (ii) Cotas 

Subordinadas Júnior, por (b) o valor total do Patrimônio Líquido, expresso na forma 

percentual, a ser apurado diariamente pela Administradora; 

 

“Razões de Garantia”: a Razão de Garantia Sênior, a Razão de Garantia Mezanino 

Preferencial, quando referidas em conjunto; 

 

(ix) Aprovar a alteração da denominação das Cotas Subordinadas Mezanino G, cuja emissão foi 
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada em 14 de 
junho de 2019, para que passem a ser referidas como “Cotas Subordinadas Mezanino 
Preferenciais G”, e desta forma, aprovar as alterações ao Suplemento ao Regulamento 
referente à emissão das Cotas Subordinadas Mezanino G do Fundo para refletir tal 
modificação, passando este a ter a redação que consta do Anexo II a esta ata;  
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(x) Aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente 
Ata, na forma do Anexo III, refletindo as alterações aprovadas conforme itens “ii” a “viii” 
acima, e demais ajustes decorrentes destas alterações. 
 
 

Os cotistas, neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; (ii) tiveram acesso 
à versão marcada do Regulamento e não possuem quaisquer dúvidas sobre tais alterações; (iii) 
autorizam a Administradora a realizar todas as alterações necessárias nos instrumentos do Fundo 
e providências necessárias em razão das deliberações acima aprovadas; (iv) aprovam o 
Regulamento consolidado na forma do anexo; e (v) dispensam a Administradora do envio do 
resumo das deliberações da presente ata, conforme os termos do artigo 30 da Instrução CVM nº 
356.  
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Presidente colocou a palavra à disposição dos 
presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi 
assinada pelos Cotistas e signatários abaixo descritos. 
 
 
 

Nivea Mary Yoshida  
Presidente 

 

 Karina Marchioli da Silva   
Secretária 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

Administradora 
 
 
Atual Gestora do Fundo: 
 
 

________________________________________________________________ 
GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA.  

 
Nova Gestora do Fundo: 

 
 

________________________________________________________________ 
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.  
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ANEXO I 
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

realizada em 20 de julho de 2020 

 

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH 
CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 

 

 

SUPLEMENTO REFERENTE À CONVERSÃO DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO ORDINÁRIAS H 

DO CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL HIGH, 

INSCRITO NO CNPJ Nº 17.030.581/0001-07  

 

Este instrumento constitui o suplemento ao Regulamento do CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito no CNPJ sob o nº 

17.030.581/0001-07 (“Fundo”), administrado pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício 

profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 

16.206, de 08 de maio de 2018, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Ramos 

Batista, nº 152, 6º andar – Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72 

(“Administradora”), referente à conversão de parte das Cotas Subordinadas Júniores em Cotas 

Subordinas Mezanino Ordinárias H, as quais terão as seguintes características:  

 

a) Quantidade de Cotas: Serão convertidas 11,33680469 Cotas Subordinadas Mezanino 

Ordinárias H; 

b) Valor Nominal Unitário: o valor unitário da Cota Subordinada Júnior, que está sendo 

convertida, considerando a posição de fechamento do dia útil anterior à Data da Conversão; 

c) Data de Conversão: 21 de julho de 2020; 

d) Prazo: 20 (vinte) meses após a Data de Conversão; 

e) Benchmark: 100% (cem por cento) da Taxa DI, entendida como a taxa média diária dos 

depósitos interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma de percentual 

ao ano, com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado e divulgado pela 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no Informativo diário disponível em sua página de 

Internet (www.b3.com.br), capitalizada de uma sobretaxa de 7% a.a. (sete por cento ao 

ano), à partir da Data de Conversão;  

f) Data de Resgate: 21 de março de 2022; e 

g) Datas de Amortização (cronograma de amortizações programadas): As Cotas Mezanino 

Ordinárias H terão seus valores de rendimentos amortizados mensalmente à partir do 1º 

mês, e seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente a partir 

do 13º mês, de acordo com o cronograma abaixo:  

 

Mês  Forma de Amortização 

1º (21/08/2020) Pagamento de Rendimento 

2º (21/09/2020) Pagamento de Rendimento 

3º (21/10/2020) Pagamento de Rendimento 

http://www.b3.com.br/
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4º (21/11/2020) Pagamento de Rendimento 

5º (21/12/2020) Pagamento de Rendimento 

6º (21/01/2021) Pagamento de Rendimento 

7º (21/02/2021) Pagamento de Rendimento 

8º (21/03/2021) Pagamento de Rendimento 

9º (21/04/2021) Pagamento de Rendimento 

10º (21/05/2021) Pagamento de Rendimento 

11º (21/06/2021) Pagamento de Rendimento 

12º (21/07/2021) Pagamento de Rendimento 

13º(21/08/2021) Pagamento de Rendimento + Principal 

14º (21/09/2021) Pagamento de Rendimento + Principal 

15º (21/10/2021) Pagamento de Rendimento + Principal 

16º (21/11/2021) Pagamento de Rendimento + Principal 

17º (21/12/2021) Pagamento de Rendimento + Principal 

18º (21/01/2022) Pagamento de Rendimento + Principal 

19º (21/02/2022) Pagamento de Rendimento + Principal 

20º (21/03/2022) Pagamento de Rendimento + Principal 

 

 

Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o mesmo 

significado que lhes foi atribuído no Regulamento. 

 

São Paulo, 20 de julho de 2020. 

 

 

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH  

Por:  LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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ANEXO II 
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

realizada em 20 de julho de 2020 

 

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH 
CNPJ/MF nº 17.030.581/0001-07 

 

SUPLEMENTO REFERENTE À EMISSÃO DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO PREFERENCIAIS G 

DO CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH, 

INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 17.030.581/0001-07 

 

Este instrumento constitui o suplemento ao regulamento do CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH, inscrito no CNPJ sob o nº 

17.030.581/0001-07, administrado pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de 

administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 16.206, de 08 

de maio de 2018, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Ramos Batista, nº 

152, 6º andar – Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72 (“Administradora”), 

referente à emissão de Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais G (conforme definido no 

Regulamento) de emissão do Fundo (“Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais G”). As Cotas 

Subordinadas Mezanino Preferenciais G terão as seguintes características, sem prejuízo do disposto 

no Regulamento e na legislação e na regulamentação aplicáveis: 

 

a) Quantidade de Cotas: Serão emitidas 15 (quinze) Cotas Subordinadas Mezanino 

Preferenciais G; 

b) Valor Unitário de Emissão: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

c) Valor Total da Emissão: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

d) Data de Emissão: Data em que ocorrer a primeira integralização da 1ª Emissão de Cotas 

Subordinadas Mezanino Preferenciais G; 

e) Público Alvo: Investidores profissionais, conforme legislação aplicável; 

f) Benchmark: 170% (cento e setenta por cento) da Taxa DI, entendida como a taxa média 

diária dos depósitos interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma de 

percentual ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e 

divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no Informativo diário disponível em sua 

página na Internet (www.b3.com.br), aplicada ao Valor Unitário nos termos do item (b), 

acima; 

g) Valor de Integralização: Na integralização da 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 

Preferenciais G, deve ser utilizado o valor da 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 

Preferenciais G do dia da efetiva disponibilidade dos recursos investidos. 

h) Forma de Colocação: As Cotas desta 1ª Emissão Subordinada Mezanino Preferenciais G 

serão colocadas na forma de oferta pública com dispensa automática de registro nos 

termos da Instrução CVM 476. A distribuição das Cotas será liderada pela Finaxis Corretora 

de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em regime de melhores esforços. 

http://www.b3.com.br/
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i) Cronograma de Amortizações Programadas: Observado o prazo de carência de 18 (dezoito) 

meses contados da Data de Emissão, das cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais G 

terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente a 

partir do 19º (décimo nono) mês, de acordo com o cronograma de amortização definido 

abaixo: 

 

Mês de Amortização Forma de Amortização 

19º Pagamento de Rendimento + Principal 

20º Pagamento de Rendimento + Principal 

21º Pagamento de Rendimento + Principal 

22º Pagamento de Rendimento + Principal 

23º Pagamento de Rendimento + Principal 

24º Pagamento de Rendimento + Principal 

25º Pagamento de Rendimento + Principal 

26º Pagamento de Rendimento + Principal 

27º Pagamento de Rendimento + Principal 

28º Pagamento de Rendimento + Principal 

29º Pagamento de Rendimento + Principal 

30º Pagamento de Rendimento + Principal 

31º Pagamento de Rendimento + Principal 

32º Pagamento de Rendimento + Principal 

33º Pagamento de Rendimento + Principal 

34º Pagamento de Rendimento + Principal 

35º Pagamento de Rendimento + Principal 

36º Pagamento de Rendimento + Principal 

 

j) Data de Resgate: 36º (trigésimo sexto) mês a contar da Data da 1ª Emissão das Cotas 

Subordinadas Mezanino Preferenciais G. 

k) Distribuição e Negociação: As Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais G desta 1ª 

emissão poderão ser registradas para distribuição primária no MDA - Módulo de 

Distribuição de Ativos e, para negociação no mercado secundário, no Fundos21 - Módulo 

de Fundos, ambos administrados e operacionalizados pela B3. 

 

Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o mesmo 

significado que lhes foi atribuído no Regulamento. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2019. 

 

 

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL HIGH  

 


