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CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

CNPJ/ME n.º 30.177.946/0001-99 

(“Fundo”) 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2020 

 

1 DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de agosto de 2020, às 15h30min, na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Ramos Batista, 152, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04552-020, na sede social 

da 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, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 24.361.690/0001-72, na qualidade de instituição administradora (“Atual 

Administradora”). 

 

2 CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude da presença dos cotistas detentores da 

totalidade das cotas do Fundo. 

 

3 QUORUM: Presentes à Assembleia: (i) os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo, 

conforme lista de presença de cotistas que ficará arquivada na sede da Administradora do Fundo 

(“Cotista”); (ii) os representantes da Atual Administradora; e (iii) os representantes da YAGUARA 

CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Rua Cardeal Arcoverde, 745, 

conjunto 702, Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

28.038.617/0001-15, devidamente autorizada a exercer as atividades de administrador de carteiras, 

por meio do Ato Declaratório CVM n.º 15.971, de 17 de novembro de 2017, na qualidade de 

gestora do Fundo (“Gestora”); (iv) os representantes da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM a administrar fundos de 

investimento e a administrar carteiras de valores mobiliários, com sede na Rua Ramos Batista, 152, 

1º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

15.489.568/0001-95 (“Antiga Administradora”).  

 

4 MESA: Presidente: Nivea Mary Yoshida. Secretário: Karina Marchioli da Silva. 

 

5 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a retificação da data de transferência da administração do Fundo 

da Antiga Administradora para a Atual Administradora, conforme aprovada na Assembleia Geral de 
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Cotistas realizada em 04 de junho de 2020, e ratificar as demais deliberações tomadas na referida 

Assembleia Geral de Cotistas. 

 

6 DELIBERAÇÕES: Os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo aprovam, sem quaisquer 

restrições e/ou ressalvas, as seguintes matérias: 

 

I) a retificação da data de transferência da administração do Fundo da Antiga 

Administradora para a Atual Administradora deliberada na Assembleia Geral de 

Cotistas realizada em 04 de junho de 2020, devendo ser considerada como data de 

transferência o dia 22 de junho de 2020 (“Data de Transferência”), data em que a 

Atual Administradora assumiu todas as obrigações oriundas da atividade de 

administração do Fundo. Desta forma, os atos de administração relativos ao Fundo 

anteriores a Data de Transferência ou da data efetiva da transferência, não são de 

responsabilidade da Atual Administradora. 

 

II) a ratificação das demais deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas 

realizada em 04 de junho de 2020. 

 

Por fim, os Cotistas neste ato, representando a totalidade das cotas emitidas, declaram-se 

cientes das deliberações acima aprovadas e dispensam a administradora do envio do resumo da 

deliberação da presente ata, conforme os termos do artigo 77 da Instrução CVM nº. 555/14. 

 

7 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 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 

por todos os presentes. 

 

São Paulo, 03 de agosto de 2020. 

 

(Assinaturas seguem nas próximas páginas) 
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(Página de assinaturas da Ata de Assembleia de Assembleia Geral de Cotistas do CPV Fundo de 

Investimento em direitos Creditórios, CNPJ nº 30.177.946/0001-99, realizada em 03 de agosto de 2020) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nivea Mary Yoshida  

- Presidente - 

 

 

 

_______________________________________________ 

Karina Marchioli da Silva  

 -Secretária - 

 

 

 

_______________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  

- ATUAL ADMINISTRADORA - 

 

 

 

_______________________________________________ 

YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

- GESTORA - 

 

 

 

_______________________________________________ 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

- ANTIGA ADMINISTRADORA - 

 

 


