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São Paulo, 23 de outubro de 2019. 

 

 

Ref.: Resumo da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. 

APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ/ME N.º 27.826.024/0001-50). 

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

O Banco Alfa de Investimento (“Banco Alfa”), na qualidade de instituição financeira distribuidora 
de cotas do Fundo de Investimento em referência, vem por meio desta, disponibilizar aos seus cotistas, 
o resumo das deliberações da Assembleia Geral de Cotistas realizada em 21 de outubro de 2019. 

 

Caso necessite de mais informações, por favor, contate seu Executivo de Relacionamento ou ligue 
para o ALFALINE: 4004-3344 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-7253344 (demais localidades). 

 
 

Cordialmente, 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 

 

 



                                                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019. 

 

Ref.: Assembleia Geral de Cotistas do APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CNPJ nº 27.826.024/0001-50 (“FUNDO”). 

 

Prezado Cotista, 

 

Em atendimento ao disposto na regulamentação em vigor, comunicamos que, em 21 de outubro de 2019, 

reunidos em Assembleia Geral na sede do Administrador, os cotistas do FUNDO em epígrafe, então presentes, 

deliberaram por unanimidade as seguintes matérias: 

 

I. Aprovadas as alterações do Anexo – Política de Investimento do Regulamento do FUNDO, conforme 
exposto abaixo, de forma que o Regulamento do FUNDO passará a vigorar na exata forma do Regulamento 
anexo à presente ata: 

(i) Aplicar 20% em Cotas de FI Imobiliário e a inclusão da previsão que “Serão permitidas apenas 
aplicações em Cotas de FI Imobiliário negociadas na Bolsa de Valores”, com a consequente 
alteração do quadro Limites de Concentração por Modalidade de Ativo Financeiro - Grupo A e 
Fundos Estruturados 

 
II. Aprovada a consolidação do novo Regulamento do FUNDO, contemplando as deliberações aprovadas, 
bem como ajustes redacionais e necessários à adaptação do Regulamento do FUNDO às atualizações da 
legislação ocorridas desde a última alteração do referido Regulamento até a data da presente assembleia e 
ajustes redacionais no Regulamento do FUNDO de forma a adequá-lo ao padrão utilizado pelo 
ADMINISTRADOR. 

 
III. Definida, como data para implementação e eficácia do novo Regulamento do FUNDO, a abertura do 
dia 25 de novembro de 2019. 

 

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como para 

disponibilizar a documentação pertinente. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o SAC do 

Administrador, por meio dos telefones (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219 e/ou do endereço 

eletrônico: sac@bnymellon.com.br para a devida atualização. 



                                                                                  
 
 
 

 

Atenciosamente, 

 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 


