
 
 

 

 

D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/ME nº 14.401.035/0001-47 

  

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021 

 

HORÁRIO E LOCAL: Às 14:00 horas, na sede social da BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. 

(“Administradora”), na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01451-011. 

 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia a esta assembleia geral de 

cotistas (“Assembleia Geral”), nos termos do §1º do Artigo 26 da Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, em virtude da 

presença de cotistas representando a totalidade das cotas (“Cotistas”) de emissão do D2HFP 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA e (“Fundo”), e da 

representante legal da Administradora.  

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Karina Abreu; Secretária – Maria Eduarda Freire. 

 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a cisão parcial do Fundo com 

versão da parcela cindida para o LARANJA ACOBREADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ 

sob o nº 41.820.185/0001-68 (“Fundo Incorporador”); (ii) em caso de aprovação do item 

anterior, procedimentos a serem adotados pela Administradora para consecução da cisão 

pretendida. 

 

DELIBERAÇÕES: Analisada e discutida a matéria objeto da ordem do dia, os cotistas, 

representando a totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram, por unanimidade de 

votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

 

(i) APROVAR a cisão parcial do Fundo, com o objetivo de segregar valores pertencentes à sua 

carteira, no fechamento do dia 29 de julho de 2021 (“Data e Cisão e Incorporação”), cujo 

patrimônio líquido contábil nesta data totaliza R$ 140.462.830,01 (cento e quarenta milhões, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e um centavo) com a posterior 

incorporação da parcela cindida pelo Fundo Incorporador que possui política de investimento, 

perfil de risco similar àqueles do Fundo.  O valor que forma a parcela do patrimônio a ser 

cindida do Fundo e consequentemente, vertida ao patrimônio do Fundo Incorporador (“Valor 

Cindido”), determinados nesta Data de Cisão e Incorporação, totaliza o montante de R$ 

21.786.000,00  (vinte e um milhões setecentos e oitenta e seis mil reais)  recursos disponíveis 

na conta corrente do Fundo, de modo que permanece integrante do patrimônio do Fundo a 

aplicação em outros ativos não afetadas pela Parcela Cindida (“Parcela Remanescente”). Como 

resultado da cisão parcial ora aprovada, a carteira do Fundo será composta, nesta data, 

exclusivamente, pela Parcela Remanescente; 

 

(ii) Tendo em vista a aprovação do item anterior, determinar a realização de demonstrações 

contábeis do Fundo, levantadas na Data de Cisão e Incorporação, bem como sua auditoria, no 



 
 

 

prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da Data de Cisão e Incorporação, por empresa 

especializada em auditoria contratada pela Administradora, em observância a regulamentação 

aplicável. 

Por fim, o cotista autoriza a Administradora a adotar todas as medidas necessárias ao 

cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral, incluindo, mas não se limitando, a 

efetivação da cisão parcial do Fundo e incorporação da parcela cindida ao Fundo Incorporador.  

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura 

desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas foi 

assinada pelos presentes. 

 

 

São Paulo, 29 de julho de 2021. 

 

 

 

Karina Abreu 

Presidente 

 Maria Eduarda Freire 

Secretária 

 

_____________________________________________________ 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. 
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