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ATA DA CONSULTA FORMAL DO CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS 

CNPJ nº 30.177.946/0001-99 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizado o  fechamento da Consulta Formal, enviada no dia 08 de março 

de 2021, na sede social da LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 24.361.690/0001-72 (“Limine” ou “Administradora”), 

situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, na qualidade de 

Administradora do CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no 

CNPJ sob o nº 30.177.946/0001-99 (“Fundo”) . 

 

2. QUÓRUM: Cotistas representando a totalidade das Cotas emitidas, apresentaram manifestação 

de voto no prazo estabelecido na Consulta Formal. 

 

3. ORDEM DO DIA: (a) alteração da meta de rentabilidade prioritária das Cotas Subordinadas 

Mezanino, que passará de 200% (duzentos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, para CDI +5% 

(cinco por cento) a.a.; (b) se aprovado o item “a” acima, a autorização para que a Administradora 

consolide a referida alteração no Regulamento do Fundo. 

 

4. DELIBERAÇÕES: Em conformidade com os votos declarados pela totalidade dos Cotistas 

mediante Consulta Formal autorizada pelo Regulamento do Fundo, os Cotistas deliberaram o quanto 

segue: 

 

a) Os cotistas representando 100% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a alteração do 

subitem “vi” do item 8.3 do Regulamento, para modificar a meta de rentabilidade prioritária das Cotas 

Subordinadas Mezanino, que passará de 200% (duzentos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, 

para CDI +5% (cinco por cento) a.a., passando a viger da seguinte forma: 

 

“8.3. (...)  

 

(vi) meta de rentabilidade prioritária correspondente a 100% (cem por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma sobretaxa de 5% a.a. (cinco por cento ao ano). 

Independentemente do valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, os Cotistas titulares de Cota 

Subordinada Mezanino não farão jus a uma rentabilidade superior à Meta de Rentabilidade 

Prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino ora prevista, a qual representará o limite máximo 

de remuneração possível para as Cota Subordinada Mezanino, não configurando a meta de 

rentabilidade prioritária qualquer promessa ou garantia de rentabilidade pela 

ADMINISTRADORA, pela GESTORA e/ou pela CONSULTORA.” 
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b) Os cotistas representando 100% das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a consolidação do 

Regulamento do Fundo, o qual é parte integrante da presente Ata, na forma de Anexo I, e passa a vigorar 

a partir da abertura do dia 17 de março de 2021, refletindo todas as alterações aprovadas nesta data e 

os demais ajustes decorrentes das alterações aqui descritas. 

 

5. ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar e consolidados os votos recebidos pela 

Administradora, foram encerrados os trabalhos,  lavrada e assinada a presente ata. 

 

São Paulo, 16 de março de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nivea Mary Yoshida 

Presidente 
 

         Víviam Lima 

Secretária 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

      Administradora  


