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CEDRO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/ME nº 20.118.507/0001-51 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020 

 

1. Data, Hora e Local: No dia 15 de outubro 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”), situada na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, na 

qualidade de administradora do CEDRO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 

FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.118.507/0001-51 (“Fundo”).  

 

2.  Convocação: Dispensada a convocação formal tendo em vista a presença de 

cotistas representando a totalidade das cotas do Fundo emitidas e em circulação, 

conforme assinaturas apostas na lista de presença de Cotistas. 

 

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

das cotas de emissão Fundo em circulação (“Cotas” e “Cotistas”, respectivamente), 

conforme lista de presença de Cotistas, devidamente arquivada na sede da 

Administradora; e (ii) da Administradora. 

 

4. Mesa: Presidente: Sra. Nivea Yoshida; Secretária: Sra. Víviam Lima  

 

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras do Fundo, 

apresentadas pela Administradora, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2019; (ii) ratificação a 2ª emissão de cotas do Fundo, referente ao período 

compreendido entre 03/10/2017 e 01/11/2019, (iii) rerratificação da 3ª emissão de 

cotas do Fundo; (iv) a emissão e as condições de subscrição e integralização das cotas 

da 4ª emissão do Fundo, no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (v) a 

ratificação, nos termos do artigo 34, caput, da Instrução CVM 472, do Laudo de 

Avaliação dos imóveis que integram a carteira do Fundo; e (vi) autorizar a 

Administradora do Fundo a promover todas as medidas necessárias para a efetivação 

das deliberações tomadas nesta Assembleia. 

 

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

os Cotistas presentes, representando a totalidade das cotas do Fundo, deliberaram o 

quanto segue: 

 

i. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as demonstrações financeiras relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 
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ii. Ratificar a 2ª emissão de cotas, referente ao período compreendido entre 

03/10/2017 e 01/11/2019, anterior, portanto, a transferência do Fundo à 

Administradora, que se efetivou em 11/11/2019, na seguinte proporção: (a) o 

Cotista Jade Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado 

subscreveu e integralizou o valor de R$ 609.500,00 (seiscentos e nove mil e 

quinhentos reais) correspondentes a 537,49187811 cotas; e (b) o Cotista 

Vydeira Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado subscreveu e 

integralizou R$ 609.500,00 (seiscentos e nove mil e quinhentos reais), 

correspondentes a 537,49187811 cotas;   

 

iii. Rerratificar a 3ª emissão de cotas do Fundo, no montante total de 

252,90526234 cotas emitidas, subscritas e integralizadas pelos Cotistas, na 

seguinte proporção: (a) o Cotista Jade Fundo de Investimento Multimercado – 

Crédito Privado subscreveu e integralizou R$ 194.000,00 (cento e noventa e 

quatro mil reais), correspondentes a 126,45263117 cotas; e (b) o Cotista 

Vydeira Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado subscreveu e 

integralizou R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), 

correspondentes a 126,45263117 cotas; descritas no respectivo Suplemento ao 

Regulamento do Fundo referente à Terceira Emissão (“Suplemento da Terceira 

Emissão”), o qual se encontra anexo à presente na forma do Anexo I; e 

 

iv. Aprovar a emissão e as condições de subscrição e integralização das cotas da 4ª 

emissão do Fundo (”Cotas”), no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), durante o prazo de distribuição da oferta, sendo essa intermediada 

exclusivamente pela Administradora (“Quarta Emissão” e “Oferta Privada”), 

bem como os termos e condições aplicáveis à Emissão e Oferta Privada, 

observado o disposto no Regulamento, a serem descritas no respectivo 

Suplemento ao Regulamento do Fundo referente à Quarta Emissão 

(“Suplemento da Quarta Emissão”), o qual se encontra anexo à presente na 

forma do Anexo II.  

 

Em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 39 do Regulamento do Fundo, 

o preço de emissão de cada Cota será fixado, preferencialmente, tendo em 

vista (a) o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o 

valor do Patrimônio Líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas 

emitidas; (b) o valor de mercado apurado mediante laudo de avaliação dos 

Ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser realizado por empresa 

especializada; (c) ou, ainda, o valor de mercado das cotas já emitidas.  

 

v. Ratificar, integralmente, os termos e condições estabelecidos no Laudo de 

Avaliação dos imóveis registrados sob a matrícula de nº 161.612, emitido pela 

Paraty Capital Administração de Recursos, atual Gestora do Fundo, em 28 de 

julho de 2020, para fins de atendimento do artigo 34, caput, da Instrução CVM 

472. 
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vi. 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.  

 

 

 

Mesa:  

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Nivea Yoshida  

Presidente 
Víviam Lima 

Secretária 
 

 

Administradora: 

 

 

__________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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CEDRO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/ME nº 20.118.507/0001-51 

 

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020 

 

SUPLEMENTO DA 3ª EMISSÃO DE COTAS DO  

CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII 

 

Este Suplemento se refere à 3ª Emissão de Cotas do Fundo, que é regulado por seu 

Regulamento, do qual este Suplemento é parte integrante, e tem por objetivo 

estabelecer as regras a seguir descritas:  

 

1. Prazo de Duração do Fundo. O Prazo de Duração do Fundo é indeterminado.  

 

2. Quantidade. Serão emitidas 252,90526234 Cotas de série única, as quais deverão 

ser subscritas até o final do Período de Distribuição, no valor de subscrição de R$ 

388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).  

 

3. Público Alvo. As Cotas da 3ª Emissão são destinadas exclusivamente aos cotistas do 

Fundo.  

 

4. Distribuição e Período de Distribuição. A distribuição de Cotas do Fundo será 

privada, não havendo esforços públicos de colocação.  

 

4.1. Ao aderir ao Fundo, o investidor celebrará com o Administrador o Boletim de 

Subscrição, que será autenticado pelo Administrador.  

 

4.2. Prazo de Distribuição. O prazo máximo para a subscrição das Cotas do Fundo é de 

180 (cento e oitenta) dias contados da data de início da Oferta.  

 

4.3. Os Investidores, por ocasião da subscrição, deverão fornecer, por escrito, 

declaração nos moldes da minuta do Boletim de Subscrição, atestando que estão 

cientes de que a oferta não foi registrada na CVM.  

 

5. Valor de Emissão das Cotas. O valor unitário inicial das Cotas, na Data da 1ª 

Integralização de Cotas, é de R$ 1.480,56225179.  

 

6. Integralização. As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional. 
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CEDRO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/ME nº 20.118.507/0001-51 

 

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 

COTISTAS 

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020 

 

SUPLEMENTO DA 4ª EMISSÃO DE COTAS DO  

CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII 

 

Este Suplemento se refere à 4ª Emissão de Cotas do Fundo, que é regulado por seu 

Regulamento, do qual este Suplemento é parte integrante, e tem por objetivo 

estabelecer as regras a seguir descritas:  

 

1. Prazo de Duração do Fundo. O Prazo de Duração do Fundo é indeterminado.  

 

2. Quantidade. Serão emitidas Cotas de série única, as quais deverão ser subscritas até 

o final do Período de Distribuição, no valor de subscrição de até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais).  

 

3. Público Alvo. As Cotas da 4ª Emissão são destinadas exclusivamente aos cotistas do 

Fundo.  

 

4. Distribuição e Período de Distribuição. A distribuição de Cotas do Fundo será 

privada, não havendo esforços públicos de colocação.  

 

4.1. Ao aderir ao Fundo, o investidor celebrará com o Administrador o Boletim de 

Subscrição, que será autenticado pelo Administrador.  

 

4.2. Prazo de Distribuição. O prazo máximo para a subscrição das Cotas do Fundo é de 

180 (cento e oitenta) dias contados da data de início da Oferta.  

 

4.3. Os Investidores, por ocasião da subscrição, deverão fornecer, por escrito, 

declaração nos moldes da minuta do Boletim de Subscrição, atestando que estão 

cientes de que a oferta não foi registrada na CVM.  

 

5. Valor de Emissão das Cotas. O valor unitário das Cotas será o preço da cota do dia 

da integralização.  

 

6. Integralização. As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional. 

 


