
 

VOTO EM ASSEMBLEIA 

 

A deliberação se refere à Assembleia Geral de Cotistas do fundo KAPITALO ZETA EKIP FIC 

FIM (CNPJ 27.880.199/0001-46) ocorrida em 02/09/2019 aprovando as seguintes matérias: 

 

(i) a cisão parcial do Fundo, no fechamento do movimento do dia 20.09.2019 (DATA DA 
CISÃO), visando a segregação do passivo do Fundo, bem como os procedimentos 

operacionais necessários para sua efetivação, conforme segue: 

 

a) a cisão parcial do Patrimônio Líquido deste Fundo será efetuada com base na DATA DA 

CISÃO; 

 

b) a cisão parcial do Patrimônio Líquido deste Fundo será realizada de forma proporcional 

aos ativos, proventos, disponibilidades e valores integrantes das contas a pagar e a receber 
que estejam relacionados aos ativos cindidos, sendo certo que o percentual será 

complementado pelas disponibilidades da carteira do Fundo, em razão da impossibilidade de 

fracionar os ativos integrantes da carteira do Fundo e da valorização desses ativos, 
considerando que a proporção dos ativos que serão cindidos ocorrerá com base no dia útil 

anterior à DATA DA CISÃO; e 

 

c) sem prejuízo do disposto acima, a Administradora esclareceu e os Cotistas concordaram 

que, na impossibilidade de se realizar a transferência dos proventos a receber pelo Fundo, 
inclusive juros sobre capital próprio e dividendos, correspondente à parcela cindida, por 

motivos alheios à vontade da Administradora e da Gestora, estes proventos permanecerão 

na carteira deste Fundo. 

 

(ii) a nomeação do Auditor do Fundo, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

para realizar os trabalhos de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis 

levantadas na DATA DA CISÃO, relativamente as Parcelas Cindidas do Patrimônio Líquido do 
Fundo a serem vertidas, bem como a emissão do respectivo parecer no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da DATA DA CISÃO nos termos do Artigo 135 da Instrução CVM no 

555/14. 

 

(iii) a autorização à Administradora para integralizar as cotas que serão emitidas no FUNDO 

CINDENDO, nas devidas proporções. 

 

(iv) em decorrência da aprovação da cisão, deliberada no item (i), considerando a solicitação 
da Gestora, e tendo em vista que tanto no FUNDO CINDIDO quanto no FUNDO CINDENDO a 

metodologia de cobrança de performance é a metodologia do passivo, assim entendida a 



 

performance calculada individualmente por certificado, os cotistas aprovaram o 

carregamento, para o FUNDO CINDENDO, dos históricos de rentabilidade dos certificados de 
aplicação de cada Cotista, para fins de apuração da taxa de performance do FUNDO 

CINDENDO após a efetivação da cisão ora aprovada. Para operacionalizar a utilização desses 

históricos de rentabilidade, será aplicado sobre o valor da cota (líquida) do FUNDO 
CINDENDO um fator equalizador da rentabilidade do FUNDO CINDIDO, ou seja, esse fator 

equalizador será aplicado na cota (líquida), resultando na cota base equalizada. Para realizar 

o cálculo desse fator equalizador, considerar-se-á a razão entre o valor da cota base para 
cobrança de performance do FUNDO CINDIDO corrigido pelo indexador da taxa de 

performance e o valor da cota (líquida) do FUNDO CINDIDO na DATA DA CISÃO. 

 

Fundos: 

- SAQUAREMA FIM CP IE - 27.965.988/0001-80 

- ZEUS FIM CP IE - 24.372.029/0001-62 

 


