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CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ/MF nº 40.826.574/0001-38 
 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
23 DE ANOVEMBRO DE 2021 

 
 
 
Dia, Hora e Local: 
  
No dia 23 de novembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social do Warren Corretora de Valores Mobiliários 
e Câmbio Ltda. (“Administrador” ou “Warren”), localizada na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo 
Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191.  
 
A presente Assembleia não foi realizada de forma presencial, tendo os cotistas se manifestado por meio 
de voto escrito encaminhado ao Administrador. 
 
Mesa: 
 
Presidente: Lourenço Brasil 
Secretário: Matheus Gomes Correa 
 
Convocação: 
 
Convocação realizada por correspondência enviada a cada cotista no dia 12 de agosto de 2021. 
 
Quórum: 
 
Cotista(s) que votou(aram) por meio de manifestação por escrito, a(as) qual(ais) se encontra(m) 
depositada(s) na sede do Administrador, tendo este(s) sido cientificado(s) das vedações constantes da 
regulamentação em vigor. 
 
Pauta: 
 

a) Alterar a política de investimento do Fundo, de forma a permitir que ele invista em fundos com 
investimentos expostos até 100% (cem por cento) em ativos de crédito privado; 
 
b) Aprovar o novo Regulamento do Fundo, encaminhado anexo, na sua íntegra, consolidando a 
deliberação do item “a”; 
 
c) Aprovar a alteração da denominação do Fundo para “CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 
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c) Autorizar o Administrador para que pratique todos os atos necessários à implementação das 
deliberações aprovadas em assembleia a partir do dia 24 de novembro de 2021. 

Deliberações: 
 

a) APROVADA a alteração da política de investimento do Fundo, de forma a permitir que ele invista 
em fundos com investimentos expostos até 100% (cem por cento) em ativos de crédito privado; 
 
b) APROVADO o novo Regulamento do Fundo, na sua íntegra, consolidando a deliberação do item 
“a”; 
 
c) APROVADA a alteração da denominação do Fundo para “CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO”; 
 
 
d) APROVADA a autorização para que o Administrado pratique todos os atos necessários à 
implementação das deliberações aprovadas em assembleia a partir do dia 24 de novembro de 2021. 
 

 
Encerramento: 
Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro 
próprio.  
 
 

Lourenço Brasil 
Presidente 

 
 

Matheus Gomes Correa 
Secretário 

 
 

 
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA 

Administrador 
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