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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020. 

 

 

FATO RELEVANTE 
RIO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ 17.142.169/0001-89 

 

 

Prezados, 

 
Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 53 da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, MODAL 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, salão 501 (parte), 
bloco 01, (“Administradora” ou “Modal”), na qualidade de administrador do RIO 
ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito 
no CNPJ/ME sob o nº 17.142.169/0001-89 (“Fundo”), vem, pela presente, informar 
que em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, realizada às 19:30 do dia 26 de 
novembro de 2020, foi aprovada, por unanimidade dos cotistas do Fundo, a seguinte 
deliberação: 
 

A prestação de aval pelo Fundo na Cédula de Crédito Bancário nº CCB 1012/20, 

emitida pela IPANEMA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A (“Companhia”), 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.108.521/0001-22, no valor de R$ 165.000.000,00 

(cento e sessenta e cinco milhões de Reais), com as seguintes condições: (a) Valor de 

Principal: R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de Reais); (b) 

Vencimento Final: 31 de agosto de 2023; (c) Prazo: 1.008 (mil e oito) dias; (d) Juros 

Remuneratórios: sobre o Valor de Principal da CCB incidirão juros remuneratórios 

correspondentes a 100% (cem por cento) da taxa média dos depósitos 

interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente 

pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescidos de sobretaxa de (i) 3,35% (três inteiros 

e trinta e cinco centésimos por cento), incidente sobre a parcela do Valor do Principal 

representativa dos recursos que tenham sido objeto de Liberação, conforme 

definição a ser prevista na CCB; ou (ii) 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento), 

incidente sobre a parcela do Valor de Principal que ainda não tenha sido objeto de 

Liberação;  



 
 
 

 
www.modal.com.br 

 
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ 
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar . 04543-011 SP  
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886 

2 

 

(e) Encargos Moratórios: (i) Juros Moratórios: 1% (um por cento) ao mês ou fração 

de mês, calculado pro rata temporis sobre o montante devido e não pago, desde a 

data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (ii) 

Multa Moratória: multa moratória convencional, irredutível e de natureza não 

compensatória de 2% (dois por cento), calculada pro rata temporis sobre o montante 

devido e não pago, desde a data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo 

pagamento (exclusive), independentemente de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial. 

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam 

necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


