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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO 
ACELERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNPJ Nº 27.974.798/0001-29 
(“Fundo”) 

 
 
DATA, HORA e LOCAL: Assembleia realizada em 06 de agosto de 2020, às 17h00min, na 
sede da LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, 
Administradora do Fundo, na Rua Ramos Batista, nº 152, cj 61, São Paulo – SP 
(“Administradora”). 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Nivea Mary Yoshida – Presidente, Karina Marchioli – Secretária 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §5°, do art. 28 da Instrução CVM 
n° 356. 
 
PRESENÇA: Presentes os representantes: (i) do Cotista representante da totalidade das Cotas 
emitidas pelo Fundo, conforme assinatura aposta na Lista de Presença de Cotistas; e (ii) da 
Administradora. 
 
ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a amortização parcial das cotas 
do Fundo, equivalente ao montante total líquido de R$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e 
setenta mil reais), a fim de reenquadrar a equivalência do Patrimônio Líquido do Fundo e sua 
alocação mínima em Direitos Creditórios, nos termos do art. 40 da Instrução CVM n° 356; e (ii) 
autorização à Administradora para realizar todas as medidas necessárias, caso seja aprovado 
o item acima. 
 
QUORUM DE INSTALAÇÃO: A Assembleia Geral foi instalada com a presença do cotista 
representante de 100% das cotas em circulação do Fundo e, ainda, dos representantes legais 
da Administradora.  
 
DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, 
foram aprovadas, pelo cotista presente na Assembleia, titular de 100% das cotas em circulação 
do Fundo, sem ressalvas, o que segue: 
 
(i) a amortização parcial das cotas do Fundo, equivalente ao montante líquido de R$ 
1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta mil reais), a fim de reenquadrar a equivalência 
do Patrimônio Líquido do Fundo e sua alocação mínima em Direitos Creditórios, nos termos do 
art. 40 da Instrução CVM n° 356, sendo o pagamento do referido montante ao seu único 
cotista, permanecendo inalterada a quantidade de cotas do Fundo. A amortização ora 
aprovada deverá ser efetuada, pela Administradora, em até 5 (cinco) dias úteis contados da 
presente data. 
 
(ii) A autorização à Administradora para que realize todas as medidas necessárias, tendo 
em vista a aprovação dos itens acima. 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, 
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes em 02 (duas) vias. 
 
 
 

São Paulo – SP, 06 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Nivea Mary Yoshida 

Presidente 
 
 
 

_________________________________ 
Karina Marchioli  

Secretária 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora 
 
 
 


