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WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO  

CNPJ/MF nº 37.660.648/0001-02 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
14 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

Dia, Hora e Local:  
No dia 12 de novembro de 2020, 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: Thiago da Fonseca Vicente  
Secretário: Lourenço Brasil 
 
Convocação: 
 
Convocação realizada por correspondência enviada a cada cotista no dia 04 de janeiro de 2021. 
 
Quorum: 
 
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) Aprovar o investimento no WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA 
(“WARREN ORÁCULO FIP MULTI”), fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578 de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, 
pelo Código ABVCAP/ANBIMA, bem como pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, 
inscrito no CNPJ sob nº 37.469.386/0001-95; 
 
b) Aprovar, tendo ciência dos potenciais conflitos de interesse entre o Gestor e Administrador dos Fundos e a empresa 
investida, especificamente no que se refere ao investimento na WARREN CAYMAN LTD., sociedade empresária 
constituída sob as leis das Ilhas Cayman, com sede à Willow House, 4º piso Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010 
através do WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, fundo de 
investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 578 de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, pelo Código ABVCAP/ANBIMA, bem como 
pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ sob nº 37.469.386/0001-
95; 
 
c) Aprovar o Laudo de Avaliação encaminhado anexo à convocação, utilizado como referência pelo WARREN 
ORÁCULO FIP MULTI no investimento na WARREN CAYMAN LTD.; 
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d) Aprovar o MOU encaminhado anexo à convocação, assinado entre o WARREN ORÁCULO FIP MULTI e WARREN 
CAYMAN LTD., como forma de estabelecer previamente as condições de investimento; 
 
e) Aprovar que o Administrador do WARREN ORÁCULO FIP MULTI faça a marcação do valor justo da empresa 
investida, no primeiro momento, pelo custo de aquisição, bem como mantenha esta marcação até a ocorrência de 
evento que justifique a reconsideração do valor justa da empresa investida pelo WARREN ORÁCULO FIP MULTI; 
 
f) Aprovar a alteração da forma de condomínio do fundo em condomínio fechado a partir de 01/02/2021; 
 
g) Autorizar o Administrador para que realize todos os atos necessários para a implementação das deliberações 
aprovadas; 
 
 
Deliberações: 
 
a) APROVADO o investimento no WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – 
MULTIESTRATÉGIA (“WARREN ORÁCULO FIP MULTI”), fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio 
fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578 de 30 de agosto de 2016, 
conforme alterada, pelo Código ABVCAP/ANBIMA, bem como pelas demais disposições legais e regulamentares que 
lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ sob nº 37.469.386/0001-95; 
 
b) APROVADO, tendo ciência dos potenciais conflitos de interesse entre o Gestor e Administrador dos Fundos e a 
empresa investida, especificamente no que se refere ao investimento na WARREN CAYMAN LTD., sociedade 
empresária constituída sob as leis das Ilhas Cayman, com sede à Willow House, 4º piso Cricket Square, Grand Cayman 
KY1-9010 através do WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, fundo 
de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 578 de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, pelo Código ABVCAP/ANBIMA, bem como 
pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ sob nº 37.469.386/0001-
95; 
 
c) APROVADO o Laudo de Avaliação encaminhado anexo à convocação, utilizado como referência pelo WARREN 
ORÁCULO FIP MULTI no investimento na WARREN CAYMAN LTD.; 
 
d) APROVADO o MOU encaminhado anexo à convocação, assinado entre o WARREN ORÁCULO FIP MULTI e WARREN 
CAYMAN LTD., como forma de estabelecer previamente as condições de investimento; 
 
e) APROVADO que o Administrador do WARREN ORÁCULO FIP MULTI faça a marcação do valor justo da empresa 
investida, no primeiro momento, pelo custo de aquisição, bem como mantenha esta marcação até a ocorrência de 
evento que justifique a reconsideração do valor justa da empresa investida pelo WARREN ORÁCULO FIP MULTI; 
 
f) APROVADA a alteração da forma de condomínio do fundo em condomínio fechado a partir de 01/02/2021; 
 
g) APROVADA a autorização para o Administrador para que realize todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações aprovadas; 
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Encerramento: 
Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro próprio.  
 
 
 

Thiago da Fonseca Vicente 
Presidente 

 
 

Lourenço Brasil 
Secretário 

 
 

 
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMNISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 

Administrador 
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