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São Paulo/SP, 03 de maio de 2022. 

Ref.: Comunicado aos Cotistas – Fechamento para aplicação. 

GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM (CNPJ/ME nº 11.052.478/0001-81)  

 

Prezado(s) Sr.(s). Cotista(s), 

 

O Banco Alfa de Investimento, na qualidade de instituição financeira distribuidora de 
cotas do Fundo de Investimento em referência, vem por meio desta, informar aos seus 
cotistas que o Fundo se manterá aberto para aplicações, desconsiderando o último 
comunicado enviado pelo administrador em 19 de fevereiro de 2021 que mencionava que o 
Fundo seria novamente fechado para novas aplicações no fechamento do dia seguinte em 
que o patrimônio líquido do fundo GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIM, inscrito no 
CNPJ/ME sob o nº 22.099.965/0001-16, atingisse o valor de R$5.500.000.000,00 (cinco 
bilhões e quinhentos milhões de reais). 

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico 
alfanet@alfanet.com.br ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento. 
 

 

Cordialmente, 

 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 
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Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022. 

 
 

 
COMUNICADO IMPORTANTE  

 

GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM 

CNPJ nº 11.052.478/0001-81 
 

 
Prezados, 

 

Comunicamos que o fundo “GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM”, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.052.478/0001-81 (“FUNDO”), se manterá aberto para novas aplicações, desconsiderando o último 
comunicado enviado em 19 de fevereiro de 2021 que mencionava que o fundo seria novamente fechado para 

novas aplicações aplicações no fechamento do dia seguinte em que o patrimônio líquido do fundo  GIANT 

ZARATHUSTRA MASTER FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 22.099.965/0001-16, atingir o valor de R$ 
5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais). 
 

Cabe ressaltar ainda que as demais regras de movimentação permanecem aplicáveis e sem qualquer 

alteração, tal como estabelecido no Formulário de Informações Complementares do FUNDO, que se encontra 

disponível na sede do Administrador. 

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 


