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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO 
TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 
CNPJ Nº 29.493.979/0001-69 

(“Fundo”) 

 

 

DATA, HORA e LOCAL: Assembleia realizada em 20 de março de 2020, às 11h00min, 

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 

     Marcelo Valentim de Araujo – Secretário 

 

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §6°, do art. 67 da Instrução 

CVM n° 555. 

 

PRESENÇA: Representantes legais da Administradora do Fundo, abaixo qualificado, e 

cotistas, titulares de 100% das cotas em circulação do Fundo, conforme assinatura 

aposta na Lista de Presença de Cotistas. 

 

ORDENS DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a autorização para realizar 

a amortização parcial de cotas do Fundo, equivalente ao montante líquido de R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  e (ii) autorização à Administradora para realizar 

todas as medidas necessárias, caso sejam aprovados os itens acima. 

 

QUORUM DE INSTALAÇÃO: A Assembleia Geral foi instalada com a presença da 

totalidade de cotistas representantes de 100% das cotas em circulação do Fundo e, 

ainda, dos representantes legais da Administradora e do Gestor.  

 

DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem 

do Dia, foram aprovadas, pelos cotistas presentes na Assembleia, titulares de 100% das 

cotas em circulação do Fundo, sem ressalvas, o que segue: 
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(i) a autorização para realizar a amortização parcial das cotas do Fundo, equivalente ao 

montante líquido de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de forma proporcional 

ao número de cotas detidas por cada Cotista do Fundo, em até 5 (cinco) dias úteis 

contados da presente data, permanecendo inalterado o número de cotas emitidas 

pelo Fundo, e mediante disponibilidade de caixa do Fundo; e, 

 

(ii) A autorização à Administradora para que realize todas as medidas necessárias, tendo 

em vista a aprovação do item acima. 

 

 

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 em página de assinaturas que a presente acompanha e integra para todos os fins. 

 

 

São Paulo – SP, 20 de março de 2020. 
 
 
 

(As assinaturas seguem na próxima página) 
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(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Target Fundo de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Longo Prazo, firmado em 20 de março de 2020) 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nivea Mary Yoshida 

Presidente 

 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Valentim de Araujo 

Secretário 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 
Gestor 

 


