
 

VOTO EM ASSEMBLEIA 

CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DO KAPITALO APOLLINHO III FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – 

CNPJ/ME NO 34.633.374/0001-66 (FUNDO). 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021. 

Deliberações: 

1. Aprovação da alteração do regulamento do Fundo no Capítulo “Da Emissão e Do Resgate de 
Cotas”, a fim de alterar o prazo de conversão dos resgates, disposto no Artigo 15.  

2. Aprovação da transformação da forma de condomínio do Fundo, de aberto para fechado. Sendo 
certo que, em razão do evento de transformação, os rendimentos dos Cotistas, acumulados até a 
data da efetivação do referido evento, incorrerão na tributação prevista na legislação aplicável por 
ocasião da transformação do Fundo. 

3. Aprovação da alteração do Regulamento do Fundo, nos Capítulos: 

 a) “Do Fundo”, em razão da deliberação disposta no item 2, alterar a forma de condomínio 
do Fundo, bem como o prazo de duração de indeterminado para 20 (vinte) anos, disposto no 
Artigo 1o . 

 b) “Da Política de Investimento e Identificação Dos Fatores de Risco”, a fim de: 

b.1) alterar a descrição do ativo previsto no item 2 da tabela “Limites por Ativos 
Financeiros” disposta no Artigo 4 o , para incluir a possibilidade de aquisição de cotas de 
fundos de índice (ETF’s) admitidos à negociação em mercado de balcão. 

b.2) incluir a possibilidade de aquisição de cotas de fundo de índice que reflitam as 
variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e cotas de fundos de investimento 
classificados como Renda Fixa, com sufixo Simples, Curto Prazo ou Referenciado DI 
registrados com base na ICVM 555/14, descritas nos itens 12 e 13 da tabela “Limites por 
Ativos Financeiros”, disposta no Artigo 4º. 

 c) “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, em decorrência da deliberação disposta no item 2, 
alterar integralmente o referido capítulo, inclusive sua denominação para “Da Emissão, Colocação, 
Amortização e Do Resgate de Cotas”. 

 d) “Da Tributação Aplicável”, em razão da deliberação do item 2, alterar integralmente o 
referido Capítulo. 

4. Aprovação da incorporação deste Fundo (Fundo Incorporado) pelo KAPITALO APOLLO FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no 
CNPJ/ME sob o número 11.447.014/0001-74 (Fundo Incorporador), ambos administrados pela 
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (BEM DTVM), mediante aprovação em 



 

Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Incorporado, e conforme procedimento operacional 
descrito na proposta. 

 

Fundos: 

SAQUAREMA FIM CP IE - 27.965.988/0001-80 

ZEUS FIM CP IE - 24.372.029/0001-62 

 

 


