
 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT  
CNPJ nº 35.949.954/0001-20 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 30 do mês de outubro de 2020 às 09h00, na sede da BRL 

Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição administradora 

(“Administradora”) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT 

(“Fundo”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar 

(parte), Itaim Bibi.  

 

1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os Cotistas titulares de cotas representando 100% 

(cem por cento) das cotas em circulação do Fundo (“Cotistas”) e o representante da 

Administradora, conforme assinaturas constantes desta Ata e da lista de presença de cotistas. 

 

2. COMPOSIÇÃO DA MESA:  Presidente: Carolina Nunes 

                                                       Secretária: Fernanda Gonzalez 

 

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:  

 

1) a alteração da cláusula 9.1.7 com objetivo de prorrogar o termo inicial para pagamento 

da remuneração da parcela da Taxa de Administração prevista no inciso “ii” da cláusula 9.1 do 

Regulamento do Fundo, passando a referida cláusula a vigorar com a seguinte redação: 

 

“9.1.7. Exclusivamente no período compreendido entre a 1ª (primeira) Data de 

Integralização Inicial e o último Dia Útil do mês de dezembro de 2020 (inclusive), não será 

devida a remuneração da parcela “ii” da Taxa de Administração prevista na cláusula 9.1 

acima, a qual passará a vigorar a partir do 1º (primeiro) Dia Útil do mês de janeiro de 

2021.”    

 

2) a aprovação da consolidação do Regulamento do Fundo nos termos do Regulamento 

anexo a presente Ata. 

 

4. DELIBERAÇÕES: Os Cotistas do Fundo, por unanimidade e nos termos abaixo, aprovaram: 

 

1) a alteração da cláusula 9.1.7 com objetivo de prorrogar o termo inicial para pagamento 

da remuneração da parcela da Taxa de Administração prevista no início “ii” da cláusula 9.1 do 

Regulamento do Fundo, passando a referida cláusula a vigorar com a seguinte redação: 

 

“9.1.7. Exclusivamente no período compreendido entre a 1ª (primeira) Data de Integralização 

Inicial e o último Dia Útil do mês de dezembro de 2020 (inclusive), não será devida a remuneração 
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da parcela “ii” da Taxa de Administração prevista na cláusula 9.1 acima, a qual passará a vigorar 

a partir do 1º (primeiro) Dia Útil do mês de janeiro de 2021.”    

 

2) a consolidação do Regulamento do Fundo nos termos do Regulamento anexo a presente Ata. 

 

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, após lavrada esta ata, de forma sumária, 

foi aprovada pelos Cotistas do fundo, conforme a lista de presença e nos termos relatados acima. 

 

A presente Ata será assinada de forma eletrônica, neste sentido as Partes signatárias, reconhecem 

a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente 

eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 

em vigor no Brasil. 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2020. 

 

 

 
 
 

Carolina Nunes 
Presidente 

 Fernanda Gonzalez 
Secretária 

 
 
 

 
______________________________________________________________________ 

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Administradora do Fundo  
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