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Proposta de alteração da 3° emissão de cotas do 

Fator Verita (a ser deliberada em Assembleia Geral 

de Cotistas a ser Realizada em 08/09/2014)

Setembro 2014
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Itens de Alteração na Propostas 

• Alteração do Coordenador Líder da Oferta, com a contratação da XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sendo que o Banco
Fator, a Fator Corretora e outras instituições serão subcontratados pelo Coordenador Líder
para auxiliar na distribuição da Oferta.

• Ajuste no preço de subscrição da cotas, para o montante de R$110,00, aplicável no período
de direito de preferencia e no período de colocação a mercado, cabendo ao Fundo o
pagamento de todo os custos da Oferta.

• Esclarecimento de que a Oferta será considerada válida com qualquer valor colocado;

• Ratificação de todos os outros itens da oferta que foram aprovados na assembleia realizada
no dia 22 de julho de 2014. (conforme slides 3 e 4 abaixo)
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Características Propostas para a Nova Emissão

Número de Cotas 318.182

Volume Total da Oferta R$ 35.000.020,00

Volume Mínimo da Oferta A oferta será considerada válida com qualquer valor colocado

Assessor Legal PMKA

Tipo da Oferta Instrução CVM 400

Negociação das Cotas Mercado de Bolsa da BM&FBOVESPA (VRTA11)

Lote Adicional 20% da quantidade inicialmente ofertada – 63.636 cotas – R$ 6.999.960,00

Lote Suplementar 15% da quantidade inicialmente ofertada – 47.727 cotas – R$ 5.249.970,00

Investimento Máximo N/A

Investimento Mínimo 50 cotas – R$ 5.500,00

Coordenador Líder XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Coordenador Contratado Banco Fator, e outros
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Características Propostas para a Nova Emissão

Valor de emissão da Cota R$ 110,00 

Critério para definição do

valor de emissão da Cota

Valor arredondado da soma da cota patrimonial de fechamento de junho de 2014 e dos custos de 

registro CVM, honorários advocatícios, registros entre outros

Direito de Preferencia
Será garantido o direito de preferencia aos cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo
no dia seguinte da publicação do aviso de início de Distribuição de cotas,


