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DXA EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF nº 17.571.757/0001-38 

(“Fundo”) 

………………………………………..…..…………………........................................................……….... 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS 

 

1. Data, hora e local: 

 

Aos 20 dias do mês de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social do MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (o 

“ADMINISTRADOR”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 

de Botafogo, nº. 501 – salão 501 (parte), bloco 01, Botafogo. 

 

2. Convocação: 

 

Dispensada, conforme faculta o parágrafo terceiro do artigo 21 do Regulamento do 

Fundo. 

 

3. Mesa: 

 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar 

Secretária: Luísa Reis Vieira 

 

4.  Ordem do Dia:  

 

(i) Deliberar sobre a substituição do atual administrador fiduciário do Fundo;  

(ii) Deliberar sobre a ratificação do atual gestor de carteira do Fundo;  

(iii) Deliberar sobre alterações no Regulamento do Fundo, a fim de adaptá-lo à 

substituição do atual administrador fiduciário, custodiante, controlador e 

escriturador do Fundo, bem como alterar e/ou incluir certas regras;  

 

5. Presença: 

 

Presentes à Assembleia os cotistas representando 100% (cem por cento) das cotas 

de emissão do Fundo, conforme lista de presença arquivada na sede do 
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ADMINISTRADOR. Presentes ainda os representantes legais do ADMINISTRADOR, do 

NOVO ADMINISTRADOR e da DXA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA., com sede na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Estrada da Gávea, 712 sala 204 – São Conrado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 15.270.516/0001-23, e autorizada pela CVM a exercer a 

atividade de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato 

Declaratório CVM nº. 12.410, de 05 de julho de 2012, na qualidade de gestor de 

carteira do Fundo (“GESTOR”). 

6. Deliberações: 

Iniciada a Assembleia, o cotista único do Fundo solicitou a suspensão da presente, a 

qual foi retomada no dia 24 de abril de 2018, tendo sido tomadas as seguintes 

decisões de forma unânime: 

(i)  A substituição, do atual administrador fiduciário do Fundo, o MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

(“ADMINISTRADOR”), inscrito no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, pelo 

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, instituição devidamente autorizada pela 

CVM, por meio do Ato Declaratório nº 15.455 de 13 de janeiro de 2017, à 

prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores 

mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, com sede na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, 

Botafogo, CEP 22250-906, a partir de 03 de maio de 2018 (“Data da 

Transferência”), utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 02 

de maio de 2018 (“Data-Base”), de acordo com o disposto abaixo: 

 

a) O ADMINISTRADOR transferirá ao NOVO ADMINISTRADOR, a partir da 

Data da Transferência, a totalidade dos valores da Carteira do Fundo, 

deduzida a taxa de administração, se existir, calculada de forma “pro rata 

temporis”, considerando o número de dias úteis até esta data; 

 

b) O NOVO ADMINISTRADOR substitui, a partir da Data da Transferência 

as pessoas físicas responsáveis perante a Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

conforme abaixo: 

 

b.1) Fica designado, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à 

Data da Transferência, inclusive, o Sr. Eduardo Alvares Moreira, 

brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n° 043.055.557-19, como diretor 
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estatutário do NOVO ADMINISTRADOR tecnicamente qualificado para 

responder pela administração do FUNDO, bem como pela prestação de 

informações a ele relativas perante a Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM; e 

b.2) Fica designado, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à 

Data da Transferência, inclusive, o Sr. Bernardo Nolasco Rocha, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 015.165.927-35, como diretor estatutário da NOVA 

ADMINISTRADORA responsável pelo FUNDO perante a Receita Federal do 

Brasil – RFB. 

 

c) Ressalvadas as demonstrações financeiras do Fundo ainda não 

aprovadas, relativas ao período compreendido entre o seu último 

Balanço Patrimonial até o final de seu exercício social, os cotistas 

aprovam e ratificam através da presente todos os atos e operações 

executados pelo ADMINISTRADOR, na condição de administradora do 

Fundo, anteriormente à presente substituição, pelo que declaram nada 

ter a reclamar, dando através da presente a mais ampla e rasa quitação; 

 

d) Tendo em vista que as contas do Fundo serão auditadas somente ao 

término do seu exercício social, o ADMINISTRADOR, desde já, se 

compromete a encaminhar quaisquer documentos, informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pelo 

auditor independente ao NOVO ADMINISTRADOR, incluindo, sobretudo:  

 

d.1) até o 5º (quinto) dia imediatamente anterior à Data da 

Transferência, os laudos de avaliação das Empresas Investidas do Fundo 

elaborado por auditor independente, bem como balancetes de tais 

empresas investidas, todos com data-base de 28 de fevereiro de 2018;  

 

d.2) até o 90º (trigésimo) dia imediatamente posterior à Data de 

Transferência, as demonstrações financeiras das Empresas Investidas do 

Fundo elaborado por auditor independente, com data-base de 31 de 

dezembro de 2017; e 

 

d.3) até o 10º (décimo) dia imediatamente posterior à Data de 

Transferência, as razões contábeis do Fundo, relatórios de movimentação 
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de patrimônio líquido, de renda fixa, renda variável e aplicações em cotas 

de fundos de investimento e de caixa e extratos de conta corrente do 

Fundo, todos relativos ao período compreendido entre 28 de fevereiro de 

2018 até a Data de Transferência. 

 

e) O GESTOR declara, neste ato, que eventuais penalidades e/ou perdas 

a serem imputadas ao NOVO ADMINISTRADOR e/ou ao 

ADMINISTRADOR, em decorrência da não realização de auditoria das 

contas e demonstrações financeiras do Fundo relativa, unicamente, ao 

período em que o Fundo esteve sob a administração do ADMINISTRADOR 

serão arcadas e/ou indenizadas pelo GESTOR ao NOVO ADMINISTRADOR 

e/ou ao ADMINISTRADOR; 

 

f) O ADMINISTRADOR permanecerá responsável por todos os atos por 

ele praticados na administração do Fundo até a Data de Transferência, 

inclusive; 

 

g) O ADMINISTRADOR responsabiliza-se por efetuar a devida 

comunicação da substituição ora deliberada à Comissão de Valores 

Mobiliários, bem como pelo encaminhamento da ata desta Assembleia 

devidamente registrada em cartório ao NOVO ADMINISTRADOR, o qual 

providenciará o processamento, junto à Secretaria da Receita Federal, do 

novo Cartão de Inscrição no CNPJ do Fundo e efetuará a devida 

comunicação da substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; 

 

h) Após a comunicação feita pelo ADMINISTRADOR, compete à NOVO 

ADMINISTRADOR confirmar no sistema de recebimento de informações 

da CVM, que passará a exercer as atividades de administração do Fundo; 

 

i) O ADMINISTRADOR será responsável pela documentação contábil e 

fiscal do Fundo até a Data-Base, sendo que as obrigações fiscais 

decorrentes dos fatos geradores originados a partir da Data da 

Transferência caberão ao NOVO ADMINISTRADOR;  
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j) O ADMINISTRADOR enviará ao NOVO ADMINISTRADOR cópia de todo 

o acervo societário do Fundo, em até 30 (trinta) dias contados da Data da 

Transferência; 

 

k) até o 5º (quinto) imediatamente anterior à Data da Transferência, as 

informações e movimentações de passivo do FUNDO, inclusive os 

arquivos contendo os relatórios de perdas a compensar e de classificação 

tributária individualizados pelos cotistas do FUNDO, bem como a 

informação sobre a classificação tributária do FUNDO e, se for o caso, o 

histórico de desenquadramentos a que o mesmo se sujeitou, sendo que 

este último também deverá ser enviado no 1º (primeiro) dia útil 

imediatamente anterior à Data da Transferência com a informação 

atualizada até a Data da Transferência; 

 

l) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Transferência, as 

informações dos ativos do FUNDO, inclusive os relatórios de carteira, 

extratos das clearings (CBLC; CETIP; SELIC; SOMA, Bolsas de Valores e de 

Mercadorias), relatórios de posições dos depósitos em margem, bem 

como todos os documentos representativos dos ativos e os contratos de 

compra e venda e de serviços celebrados pelo FUNDO ou pelo GESTOR, 

em nome do FUNDO; 

 

m) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Transferência, cópia 

simples digitalizada da integralidade do acervo cadastral dos cotistas do 

FUNDO, tais como,  mas não limitado aos seguintes documentos: ficha 

cadastral; formulário de suitability (questionário - perfil do investidor); 

cartão de assinatura; termo de adesão devidamente preenchido; 

declaração de investidor qualificado, nos termos da legislação em vigor e 

o termo de ciência de atuação de agente autônomo de investimento, nos 

termos da legislação em vigor (se aplicável), bem como todos os 

documentos pessoais e societários dos cotistas do FUNDO exigidos pela 

NOVA ADMINISTRADORA; 

 

n) até o dia útil imediatamente anterior à Data da Transferência, a 

relação dos cotistas do FUNDO que possuem cotas bloqueadas por 

questões judiciais e, até o 30º (trigésimo) dia corrido imediatamente 
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subsequente à Data da Transferência, cópia autenticada da respectiva 

documentação comprobatória; 

 

o) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Transferência, as 

informações sobre todas as demandas judiciais e/ou administrativas que 

envolvam o FUNDO; 

 

p) até o 5º (quinto) dia útil imediatamente subsequentes à Data da 

Transferência, a Razão, o balancete e a posição diária da carteira, 

relativamente ao dia útil imediatamente anterior à Data da Transferência 

e o balancete e Razão do FUNDO, referentes ao último mês em que o 

FUNDO esteve sob sua administração; 

 

q) O ADMINISTRADOR deverá entregar ao NOVO ADMINISTRADOR, em 

até 5 (cinco) dias úteis antes da Data da Transferência, uma via original 

da presente ata, devidamente registrada em cartório de títulos e 

documentos;  

 

r) O ADMINISTRADOR deverá entregar ao NOVO ADMINISTRADOR, até a 

Data da Transferência, os códigos do Fundo na ANBIMA – Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, as contas 

do Fundo na CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC;  

 

s) O ADMINISTRADOR deverá encaminhar aos cotistas os informes de 

rendimento do Fundo referente ao período em que esteve sob a sua 

administração; 

 

t) O ADMINISTRADOR permanecerá responsável por todos os atos por ele 

praticados e/ou originados na administração do Fundo, até a Data da 

Transferência, permanecendo responsável perante os cotistas e órgãos 

fiscalizadores e reguladores, por todos os atos praticados até essa data; 

 

u) Os cotistas presentes ratificam, ainda, que o não recebimento ou 

recebimento parcial das informações e/ou documentos indicados na 

presente ata dentro dos prazos estipulados, bem como a não aprovação 
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do acervo cadastral do FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR, até a Data-

Base, são hipóteses de causa justificada para recusa de implantação do 

FUNDO pelo NOVO ADMINISTRADOR, sob pena de solução de 

continuidade para os cotistas; e 

 

v) O  ADMINISTRADOR, neste ato, atesta que, consta na carteira do 

Fundo um à receber referente à distribuição de dividendos relativos aos 

exercícios sociais da Zee Dog S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 

15.662.972/0001-19 de 2015 e 2016, cujos pagamentos estão em 

andamento, divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas, porém, até a 

presente data, não foram pagos ao Fundo. 

 

(ii) a ratificação do atual gestor de carteira do Fundo que continuará sendo o 

GESTOR após a Data de Transferência; e 

 

(iii) As alterações no Regulamento do Fundo, promovidas para adaptá-lo à 

substituição da administração do Fundo, especialmente quanto a: 

 

(a) Alteração da Administradora do Fundo para o NOVO 

ADMINISTRADOR; 

 

(b) Alteração do Custodiante do Fundo para o NOVO ADMINISTRADOR ou 

por terceiro por ele indicado, desde que devidamente credenciado 

para essa função pela CVM; 

 

(c) Alteração do prestador dos serviços de controladoria do Fundo para o 

NOVO ADMINISTRADOR; 

 

(d) Alteração do Escriturador para o NOVO ADMINISTRADOR ou por 

terceiro por ele indicado, desde que devidamente credenciado para 

essa função pela CVM 

 

(e) Alteração da sede social do Fundo para o endereço do NOVO 

ADMINISTRADOR, informado anteriormente; 
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(f) Alteração do objetivo do Fundo e da política de investimentos, nos 

termos do novo Regulamento, consolidado e anexo ao presente 

instrumento; 

 

(g) Alteração das disposições acerca dos fatores de risco que se sujeita o 

Fundo, as quais passarão a vigorar nos termos do novo Regulamento, 

consolidado e anexo ao presente instrumento; 

 

(h) Alteração das disposições a respeito da competência, convocação e 

deliberações da Assembleia Geral de Cotistas, as quais passarão a 

vigorar nos termos do novo Regulamento, consolidado e anexo ao 

presente instrumento;  

 

(i) Alteração da taxa de administração e da taxa de custódia a serem 

cobradas do Fundo, nos termos do novo Regulamento, consolidado e 

anexo ao presente instrumento; 

 

(j) Alteração das disposições acerca da emissão, integralização, inclusive 

as relacionadas a aporte adicional por cotistas em caso de patrimônio 

líquido negativo e emissão extraordinária de cotas, 

independentemente de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, 

amortização, negociação e transferência das cotas do Fundo, as quais 

passarão a vigorar nos termos do novo Regulamento, consolidado e 

anexo ao presente instrumento; 

 

(k) Alteração das disposições acerca de eventual conflito de interesse, as 

quais passarão a vigorar nos termos do novo Regulamento, 

consolidado e anexo ao presente instrumento; 

 

(l) Alteração das disposições a respeito da liquidação do Fundo, as quais 

passarão a vigorar nos termos do novo Regulamento, consolidado e 

anexo ao presente instrumento 

 

(m) Retirada das menções ao ADMINISTRADOR, seus meios de contato e 

endereço, e inclusão dos dados do NOVO ADMINISTRADOR; e 
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(n) Atualização integral do Regulamento, nos termos do padrão do Novo 

Administrador. 

 

(iv) O novo Regulamento consolidado, na forma de anexo a presente ata, tendo em 

vista todas as modificações havidas, contemplando as demais adequações 

redacionais necessárias aos padrões do NOVO ADMINISTRADOR, o qual passará 

a vigorar a partir da Data de Transferência, conforme texto lido, aprovado e 

anexo a este ato. 

 

(v) Ficam aprovados e ratificados pelos cotistas todos os atos praticados pelo 

ADMINISTRADOR até a Data da Transferência, nada mais havendo a reclamar do 

ADMINISTRADOR, sendo-lhe concedida a mais ampla e rasa quitação. 

 

7. Encerramento: 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à 

lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.  

 

Confere com o original. 

 

______________________________________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administrador 


