
 
 

 

 

AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ Nº 17.007.919/0001-00 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020. 

 

HORÁRIO E LOCAL: às 15 horas, na sede social da BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. (“Administrador”), na Rua 

Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, instituição 

administradora do AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”). 

 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do regulamento do Fundo, conforme edital de 

convocação enviado em 01 de junho de 2020. Presentes cotistas representando 87,82 % (oitenta e sete inteiros e 

oitenta e dois centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo, sendo que, para todos os fins, consideram-se 

presentes os cotistas que enviaram os votos por escrito, nos termos do regulamento do Fundo (“Cotistas”). 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Leonardo Capra; e Secretária: Karina Abreu; 

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  abertos os trabalhos, o administrador informou aos cotistas que a ata será 

lavrada em forma de sumário, os quais não apresentaram objeções. Assim, os Cotistas deliberaram da seguinte 

forma: 

 

1. Aprovar a emissão de novas Quotas do Fundo com as seguintes características: 

 

Características da Terceira Emissão e Oferta de cotas do Fundo (“Terceira Emissão”) 

Montante Total da Terceira Emissão R$ 33.653.514,12 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e três, 

quinhentos e quatorze reais e doze centavos) 

Quantidade de Classes Uma única classe de Cotas 

Quantidade Total de Quotas Mínimo 1 (uma) e no máximo 23,589,400 cotas 

Preço de Emissão R$ 1,42663717 

Subscrição das Quotas As Quotas da Terceira Emissão deverão ser subscritas até a data de 

encerramento da respectiva Oferta Restrita. A Oferta Restrita das 

Quotas da Terceira Emissão terá início no primeiro dia útil após a 

aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas do Fundo e prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias. 

Integralização das Quotas As Quotas da Terceira Emissão deverão ser integralizadas pelo Preço de 

Emissão, em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do respectivo Boletim 

de Subscrição pelo cotista. 

Preço de Integralização ou Critérios 

para cálculo do Preço de Integralização 

 O Preço de Emissão. 

Montante mínimo de Quotas a ser 

subscrito pelos Investidores 

Profissionais no âmbito da Oferta 

Restrita da Terceira Emissão 

Não existirá quantidade mínima de Quotas a serem subscritas no âmbito 

da Terceira Emissão. 
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2. Aprovar o Suplemento da 3ª emissão de cotas do Fundo, caso a deliberação acima seja aprovada, o qual 

contará com a seguinte redação: 

 

SUPLEMENTO REFERENTE À TERCEIRA EMISSÃO DE COTAS DO AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

 

 

Os termos e expressões utilizados neste Suplemento em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os 

mesmos significados definidos no Regulamento, do qual este Suplemento é parte integrante e inseparável, exceto 

se de outra forma estiverem aqui definidos. 

 

Características da Terceira Emissão e Oferta de cotas do Fundo (“Terceira Emissão”) 

Formato de Distribuição Oferta com Esforços Restritos, nos termos da Instrução Normativa CVM 

476/09. 

Intermediário Líder Para fins do cumprimento das disposições da Instrução Normativa CVM 

476/09, o Administrador será a instituição intermediária líder. 

Montante Total da Terceira Emissão R$ 33.653.514,12 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e três, 

quinhentos e quatorze reais e doze centavos) 

Quantidade de Classes Uma única classe de Quotas  

Quantidade Total de Quotas Mínimo 1 (uma) e no máximo 23,589,400 cotas. 

Preço Unitário de Emissão R$ 1,42663717. 

Integralização das Quotas As Cotas da 3ª Emissão deverão ser integralizadas pelo Preço de 

Emissão, em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do respectivo 

Boletim de Subscrição pelo cotista. As Cotas serão integralizadas em 

moeda corrente nacional, sendo que, nesta última hipótese, (i) por 

meio do SF, administrado e operacionalizado pela B3; ou (ii) por meio 

de crédito dos respectivos valores em recursos disponíveis 

diretamente na conta de titularidade do Fundo, mediante ordem de 

pagamento, débito em conta corrente, documento de ordem de 

crédito, ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado 

pelo Banco Central.  
 

Preço de Integralização ou Critérios 

para cálculo do Preço de Integralização 

R$ 1,42663717. 

Montante mínimo de Quotas a ser 

subscrito pelos Investidores 

Profissionais no âmbito da Oferta 

Restrita da Terceira Emissão 

Não existirá quantidade mínima de Quotas a serem subscritas no âmbito 

da Terceira Emissão. 

Valores Mínimos e Máximos de 

Subscrição por investidor 

Não há valores máximos de subscrição por Investidor. 

Data de Início de Distribuição Será o dia útil subsequente à Assembleia Geral de Cotistas que deliberou 

pela Terceira Emissão. 

Prazo de Distribuição  

 

As Cotas da Terceira Emissão deverão ser subscritas até a data de 

encerramento da respectiva distribuição e terá o prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da Data de Início de Distribuição. 
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3. Aprovar a alteração e consolidação do Regulamento do Fundo, a fim de incluir a redação do Suplemento 

constante no item 2 da Ordem do Dia, o qual passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente 

ata, a partir da presente data.  

 

4. Autorizar o Administrador a promover todos os atos necessários à implementação das deliberações 

aprovadas na Assembleia Geral 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o(a) Sr(a). Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes 

e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da 

presente Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. Para todos os 

fins, consideram-se presentes os Cotistas que enviaram os votos por escrito, nos termos do Regulamento do Fundo. 

 

São Paulo, 16 de junho de 2020. 

 

 

 

____________________________ 

Presidente 

Leonardo Capra 

 

____________________________ 

Secretária 

Karina Abreu 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. 

Administrador do Fundo 
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