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CPV DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
CNPJ nº 30.177.946/0001-99 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 
01.DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de setembro de 2021, às 11:00hs, na sede social da Limine 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-020, Administradora do CPV DUPLICATA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ sob o nº 30.177.946/0001-99 
(doravante denominados “Administradora” e “Fundo”, respectivamente). 
 
02.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Nivea Mary Yoshida; Secretária: Víviam Lima. 

 
03.CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 28, § 5º, da 
Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 (“Instrução CVM nº 356”). 

 
04.PRESENÇAS: Presente os representantes: (i) dos titulares 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 Yaguara Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade 
com sede na Rua Cardeal Arcoverde, 745, conjunto 702, Pinheiros, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 28.038.617/0001-15 (“Gestora”). 
 
05.ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: Os Cotistas do Fundo, por unanimidade e sem ressalvas, 
aprovaram:  
 

a) A alteração do item “vi” da Cláusula 8.2 do Regulamento, para alterar a remuneração das Cotas 
Seniores do Fundo, que passará 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, 
acrescido de uma sobretaxa de 2% a.a. (dois por cento ao ano), para 100% (cem por cento) da 
variação acumulada da Taxa DI, acrescido de uma sobretaxa 3% a.a. (três por cento ao ano), 
passando a viger da seguinte forma: 
 
“8.2. (...) 
 
(vi) meta de rentabilidade prioritária correspondente 100% (cem por cento) da variação 
acumulada da Taxa DI, capitalizada de uma sobretaxa 3% a.a. (três por cento ao ano). 
Independentemente do valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, os Cotistas titulares de Cotas 
Seniores não farão jus a uma rentabilidade superior à meta de rentabilidade prioritária ora 
prevista, a qual representará o limite máximo de remuneração possível para as Cotas Seniores, 
não configurando a meta de rentabilidade prioritária qualquer promessa ou garantia de 
rentabilidade pela Administradora, pela Gestora e/ou pela Consultora.” 

 
b) A alteração do item “iv” da Cláusula 17.1 do Regulamento, para alterar a remuneração do 

Distribuidor do Fundo, que passará de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, incidente sobre o 
valor de integralização das Cotas efetivamente distribuídas, para até 1% (um por cento) ao ano, 
sobre o valor de integralização das Cotas efetivamente distribuídas, passando a viger da 
seguinte forma: 
 
“17.1 (...) 
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(iv) o DISTRIBUIDOR receberá a remuneração equivalente a até 1% (um por cento) ao ano, 
incidente sobre o valor de integralização das Cotas efetivamente distribuídas, pela prestação 
dos serviços de distribuição de Cotas de emissão do FUNDO.” 
 

c) A consolidação do Regulamento do Fundo, refletindo as aprovações constantes nos itens “a” e 
“b” acima, e demais ajustes decorrentes destas alterações. As disposições aprovadas passarão 
a viger a partir da abertura do dia 02 de setembro de 2021. 

 
06.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida 
e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
 
 
 

Nivea Mary Yoshida 
Presidente 

 
                      Víviam Lima 

Secretária 
 
 

______________________________________________________________________________ 
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora  
 
 

______________________________________________________________________________ 
YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

Gestora 


