
 

Decisões de  
Assembleia Geral 
 

São Paulo, 23 de outubro de 2018. 

 
Prezado(a) Cliente, 
 
 
Foi realizada no dia 22 de outubro de 2018, às 15h00, na sede social do Banco Fator S.A., na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº. 1017 12º andar –Assembleia 
Geral de Cotistas do FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. 
 
Por esse motivo, vimos pela presente, em atendimento ao disposto no caput do artigo 77 da Instrução 
nº. 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com a redação dada pelas alterações 
posteriores, informar V.Sas. das decisões tomadas na referida Assembleia Geral de Cotistas pelo cotista 
presente, conforme abaixo: 
 

1. Aprovou a proposta para alterar o prestador de serviços de tesouraria, de controladoria, 
processamento e custódia ativos financeiros e de escrituração da emissão e resgate de cotas do 
Fundo para ITAÚ UNIBANCO S.A. Em decorrência desta alteração, o parágrafo 1º do artigo 13 
do regulamento do Fundo passa a vigorar conforme redação abaixo: 

 
“Artigo 13- (...) 
 
Parágrafo 1º- Os serviços de tesouraria, de controle, processamento e custódia ativos financeiros e de 
escrituração da emissão e resgate de cotas do FATOR DEBENTURES INCENTIVADAS são 
contratados junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 
100 - Torre Itaúsa, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-
04, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para exercer estas atividades através do 
Ato Declaratório nº 990 de 06/07/1989, doravante abreviadamente designado CUSTODIANTE, sem 
prejuízo das responsabilidades legais e regulamentares do ADMINISTRADOR, o qual poderá submeter 
a substituição do CUSTODIANTE à apreciação da Assembleia geral de cotistas, observado o disposto 
no Capítulo XI abaixo.” 
 
Considerando a deliberação tomada no item ‘’1’’ anterior, foi aprovada a proposta para consolidação do 
Regulamento do Fundo que passa a vigorar em 22 de novembro de 2018.  
 
 
Os documentos resultantes da referida assembleia estão disponíveis na sede do Banco Fator S.A. e  
poderão ser encaminhados, mediante solicitação, através dos telefones (11) 3049-6215 ou do endereço 
eletrônico fundosfator@fator.com.br. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

BANCO FATOR S.A. 
Administrador do Fundo 

 


