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ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

RUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ/MF Nº 35.159.592/0001-73 

I. DATA E HORÁRIO:  11 de dezembro de 2020, às 10:00 horas. 

 

II. LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, cidade e estado de São Paulo, na 

unidade da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda, instituição 

administradora do RUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, (“Administradora” e 

“Fundo”, respectivamente). 

 

III. CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença de todos os cotistas (“Cotistas”). 

 

IV. PRESENÇA: Compareceram os cotistas, conforme assinatura abaixo. Presentes, ainda, os 

representantes da Administradora. 

 

V. COMPOSIÇÃO DA MESA: Flávio Daniel Aguetoni, Presidente, e Maria Tereza Martins Dib, 

Secretária. 

 

VI. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) A substituição da Planner Truste Distribuidora de Titulo e 

Valores Mobiliarios Ltda., na qualidade de administrador do Fundo, bem como a 

transferência da administração, controladoria, distribuição e escrituração de cotas 

(“Administração”) do Fundo para a WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E 

CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, 

sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, Carta Patente A-

67/3330, Ato Declaratório 9.310, de 10/05/2007 (“WARREN”), bem como estabelecer 

todos os procedimentos que deverão ser adotados pelo Administrador e pela WARREN para 

efetivar a transferência acima referida; (ii) aprovar a nova versão do Regulamento; e (iii) 

autorizar a adoção pelo Administrador e pelo Novo Administrador de todas as medidas 

necessárias para o cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral de Cotistas.  

 

VII. DELIBERAÇÕES: Submetidas à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos 

necessários, os Cotistas aprovaram, por unanimidade, e sem qualquer ressalva:  
 

(i) aprovar a substituição do Administrador, e a transferência da Administração do Fundo para 

o Novo Administrador que neste ato aceita a indicação, de acordo com os seguintes 

procedimentos:   

 

a) o Novo Administrador  assumirá todos os deveres e obrigações relativos à administração 

do Fundo, de acordo com o Regulamento, a partir do fechamento do dia 21 de dezembro 

de 2020 (“Data de Transferência”); 
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b) na Data de Transferência, o Administrador transferirá ao Novo Administrador  a totalidade 

dos valores integrantes da Carteira, deduzidas a taxa de administração e demais despesas 

devidas pelo Fundo até a Data de Transferência, se houver, calculadas pro rata temporis 

considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, que serão pagas ao 

Administrador ou a quem for devido tal pagamento até a Data de Transferência;  
 

c) o Administrador entregará ao Novo Administrador (i) cópia de todos os documentos 

relevantes relativos ao Fundo em até 30 (trinta) dias corridos contados da Data de 

Transferência; e (ii) cópia da presente ata, em até 5 (dias) dias úteis anteriores à Data de 

Transferência;  
 

d)  o Administrador entregará ao Novo Administrador  em 5 (cinco) dias úteis contados da 

Data de Transferência, cópia da posição e histórico de todos os Cotistas, bem como dos 

registros contábeis e fiscais relativos ao período em que o Fundo esteve sob sua 

administração; 
 

e) o Administrador conservará a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo durante o 

prazo legal exigido, referente às operações ocorridas até a Data de Transferência, em 

perfeita ordem, comprometendo-se a deixar à disposição do Novo Administrador  as 

demonstrações financeiras do Fundo até a Data de Transferência, com os respectivos 

pareceres dos auditores independentes. O recolhimento das obrigações fiscais do Fundo 

decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de Transferência, inclusive, 

caberão à Nova Administradora; 
 

f) o Administrador será responsável por enviar aos Cotistas, nos termos da regulamentação 

em vigor, documento contendo as informações sobre os rendimentos auferidos no ano civil 

corrente até a Data de Transferência; 

 

g) a Nova Administradora nomeia, neste ato, o Sr. Sr. Tito Capitani Gusmão, brasileiro, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº 812.622.300-63, para 

ser o diretor responsável pela administração, supervisão e acompanhamento do Fundo 

perante a CVM a partir da Data de Transferência; 
 

h) a partir da Data de Transferência, exclusive, o Sra. Kelly Janceski Gusmão, brasileira, casada, 

empresária, inscrita no CPF sob nº 989.620.510-8, será a responsável do Fundo perante a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

i) o Administrador levantará balancete na Data de Transferência, o qual deverá ser auditado 

pelos auditores independentes do Fundo, que elaborarão parecer a ser entregue à Nova 

Administradora, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da Data de Transferência. As 

despesas relativas aos trabalhos dos auditores independentes correrão por conta do Fundo, 

devendo o Administrador provisioná-las até a Data de Transferência e realizar o respectivo 

pagamento em nome do Fundo; 
 

j) o Administrador permanecerá responsável por todos os atos por ela praticados na 

Administração do Fundo até a Data de Transferência, inclusive; 
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k) o Administrador deverá informar a CVM sobre a sua destituição como instituição 

Administradora do Fundo e a sua substituição pela Nova Administradora Banco Plural, 

conforme deliberado nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, 

mediante envio à CVM de cópia da presente ata registrada no cartório de registro de títulos 

e documentos, sendo que a Nova Administradora deverá confirmar a sua condição como 

nova instituição administradora do Fundo junto a CVM; 
 

l) na Data de Transferência, o Administrador deverá disponibilizar à Nova Administradora 

total acesso ao Fundo no âmbito do Sistema CVMWeb; 
 

m) a Nova Administradora será responsável por tomar todas as providências necessárias à 

atualização do cartão de inscrição do Fundo perante a Secretaria da Receita Federal e/ou 

quaisquer outras providências necessárias junto a esse órgão relativas à transferência ora 

aprovada, imediatamente após a Data de Transferência; 
 

n) a Nova Administradora será responsável por efetuar a devida comunicação da substituição 

ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais e à ABVCAP – Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital; 
 

o) ficam aprovados pelos Cotistas todos os atos de Administração praticados pelo 

Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo até a Data de Transferência. Os 

Cotistas e o Administrador dão-se, mutuamente, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável 

e irretratável quitação, para mais nada reclamarem um do outro, a qualquer tempo, título 

ou pretexto, em juízo ou fora dele; 
 

p) a partir da Data de Transferência, os serviços de administração, distribuição e escrituração 

das quotas do Fundo serão prestados pela WARREN devidamente autorizada pela CVM 

para a prestação dos serviços de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, 

por meio do Ato Declaratório n.º 9.310, de 10/05/2007; 
 

q) a sede social do Fundo será alterada, a partir da Data da Transferência, para na Cidade de 

Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, sede social da 

WARREN; 

 

(ii) aprovar a nova versão do Regulamento, que passa a vigorar a partir da Data de Transferência 

na forma do Anexo I, sendo certo que referida versão substituirá por completo toda e qualquer 

versão anteriormente aprovada; 

 

(iii) aprovar a susbstituição do custodiante do Fundo para SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., 

com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro bloco 

“D”, inscrito no CNPJ sob o nº 62.318.407/0001-19, Ato Declaratório 11.015, de 29/04/2010, 

o qual sera remunerado por uma taxa de custódia equivalente a 0,035% a.a.  (trinta e cinco 

milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, com taxa mínima 

mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual será corrigida anualmente de acordo com a 

variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas. 
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(iv) autorizar a adoção pelo Administrador e pela WARREN das medidas necessárias para o 

cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral de Cotistas. 

 

VIII. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a mesma 

lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação 

com omissão das assinaturas, em 1 (uma) via de igual teor e forma.  

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Flávio Daniel Aguetoni Maria Tereza Martins  Dib 

Presidente Secretária 

 

 
_____________________________________________________ 

Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda 

 

_______________________________________________________ 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA 
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO 

RUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ nº 35.159.592/0001-73 

 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

                                                              REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

COTISTA ASSINATURA 

CLAUDIA PRISCILA PINCELLI  
 

DOUGLAS OZAKI NASSIF  
 

GUSTAVO FURTADO ENDRIGO  
 

IVAN JOSE RAMBO  
 

 
KATIA ALVES BROCHINI BURZA 

 

 

LAURA BROCHINI BURZA  
 

LUCAS EDUARDO MELO DE 
SOUZA 
 

 

MARCELO THADEU GALVAO 
CAMARGO 
 

 

MORRO DE SAO PAULO FUNDO 
DE INVESTIMENTO 
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How to contact PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: fdaguetoni@planner.com.br 

 

To advise PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at fdaguetoni@planner.com.br and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS 

E VALORES MOBILIARIOS LTDA  



To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to fdaguetoni@planner.com.br and in the body of such request you must state 

your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA during the course of your relationship with 

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
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