
 

VOTO EM ASSEMBLEIA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 

SPX FALCON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - CNPJ 16.565.045/0001-43 

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2021. 

 

DELIBERAÇÕES: 

I. CISÃO com efetivação a partir de 03/05/2021, com base na cota fechamento de 

30/04/2021: 

Aprovação da CISÃO PARCIAL deste Fundo, com versão de parcela patrimonial cindida 

para o fundo TOP 6879 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR (em processo de alteração de denominação para (SPX FALCON 
I FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES), 

inscrito no CNPJ sob nº 41.557.278/0001-41, também administrado pela Intrag Distribuidora 

de Titulos e Valores Mobiliários Ltda. 

a) Estabelecimento de que o histórico da taxa de performance será carregada pelo fundo 
SPX FALCON I FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE 
AÇÕES, considerando o eventual histórico de resultados em relação ao índice de referência do 

FUNDO (benchmark) computados até a cota de fechamento de 30/04/2021. 

II. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO, com efetivação a partir de 03/05/2021: 

Alteração do teor do Fundo a fim de adequá-lo às suas novas características, dentre 

outros aprimoramentos redacionais: 

1. Adequação do inteiro teor do regulamento do Fundo ao novo padrão do 

Administrador; 

2. Ajuste do público-alvo do fundo para estabelecer que o FUNDO, receberá recursos 

exclusivamente de um grupo reservado de investidores qualificados que tenham entre si 
vínculo societário ou pertençam ao mesmo grupo econômico, e que sejam sócios, funcionários 
e/ou pessoas jurídicas ligadas aos GESTORES ou empresas direta ou indiretamente a eles 

ligadas; 

3. Estabelecimento de que os valores mínimos de movimentação e permanência serão 

divulgados na página do ADMINISTRADOR na rede mundial de computadores 

(www.intrag.com.br), bem como na lâmina de informações essenciais, se houver; 

4. Reflexão das alterações no Fundo, aprovadas na Assembleia, as quais passarão a 
vigorar a partir de 03/05/2021, conforme texto lido e aprovado. 

 

Fundo: 

ARDMORE FIM CP IE - 18.265.088/0001-39 


