
 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO 

 HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO 

PADRONIZADOS 

CNPJ/ME nº 27.326.160/0001-81 
 

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de agosto de 2020, às 10:00, na sede da LIMINE 

TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 

limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 

(“CNPJ/ME”) sob o nº 24.361.690/0001-72 (“Limine” ou “Administradora”). 

 

2.  Convocação: Dispensada, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º do 

artigo 28 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e posteriores 

alterações, pela presença dos Cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo. 

 

3. Quórum e Presença: Presentes os representantes: (i) dos titulares da totalidade 

das cotas de emissão do Fundo (“Cotas” e “Cotista”, respectivamente), conforme lista 

de presença de Cotistas, devidamente arquivada na sede da Administradora; (ii) da 

Administradora; e (iii) da Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., sociedade com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 

nº 1600, 5º andar, Conjunto 51, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.916.849/0001-26, neste ato representada na forma de seus atos 

constitutivos (“Gestora”). 

 

4. Mesa: Presidente: Sr. Nívea Mary Yoshida; Secretária: Sr. Karina Marchioli. 

 

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação de contas e demonstrações 

financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2020, 

devidamente auditadas; (ii) a autorização para a emissão de cotas do Fundo e seus 

respectivos termos e condições para distribuição na modalidade “Esforços Restritos”, 

nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”); 

e (iii) autorização à Administradora para realizar todas as medidas necessárias, caso 

sejam aprovados os itens acima. 

 

6. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, 

os cotistas presentes, representando a totalidade das cotas do Fundo, deliberaram 

sem quaisquer ressalvas ou restrições, conforme segue: 

 

i. Pela aprovação das contas prestadas pela Administradora e das demonstrações 

financeiras do Fundo referentes ao exercício social fundo em 31 de março de 

2020, devidamente auditadas; 



 

 

ii. Pela aprovação da emissão de cotas do Fundo, cuja distribuição será efetuada 

na modalidade de Esforços Restritos, em atendimento ao disposto na Instrução 

CVM 476, destinada apenas aos atuais Cotistas. A emissão de cotas terá as 

seguintes características: 

 

a) Quantidade de Cotas: no mínimo 1,32308879 cotas, e, no máximo, 

13,23088791 cotas, podendo a quantidade máxima de cotas variar de acordo 

com o valor unitário da Cota estabelecido no item “b”, abaixo; 

 

b) Valor unitário da Cota: o valor da Cota de fechamento do dia da efetiva 

integralização, nos termos do Boletim de Subscrição que será firmado pelos 

respectivos investidores quando da subscrição; 

 

c) Valor total da emissão: até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

 

d) Negociação das Cotas: as cotas estarão sujeitas às restrições de negociação 

previstas na Instrução CVM 476. 

 

Em razão das características da oferta na modalidade de Esforços Restritos, os 

cotistas declararam ter ciência de que, em conformidade com o disposto na 

Instrução CVM n. 476, a oferta ora aprovada não será registrada na Comissão 

de Valores Mobiliários e que as cotas emitidas e ofertadas estão sujeitas às 

restrições de negociação previstas no parágrafo único do artigo 13 e nos 

parágrafos do artigo 15, todos na Instrução CVM nº 476. 

 

iii. Autorizar a Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias 

para a efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 

 

 

7. Termo de Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 

ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 

foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 

reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos 

presentes e assinada.  

 

 

 

 

[As assinaturas constarão na página a seguir] 

 

 



 

 

 
[página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do HB CAPITAL 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, realizada em 

28 de agosto de 2020.] 

 

 

 

Mesa:  

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Nívea Mary Yoshida  

Presidente 
Karina Marchioli  

Secretária 
 

 

Administradora: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

Gestora: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. 

 

 

 

 


