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Comunicado - Redução do Prazo de Liquidação - Projeto D+2
Prezados investidores,
Em consequência do “Projeto D+2”, conduzido pela B3 S.A., que visa reduzir o prazo de
liquidação dos resgates de D+3 para D+2 para o mercado à vista de Renda Variável,
informamos que alguns dos nossos fundos terão seus prazos de liquidação alterados.
A data para implementação do novo prazo de liquidação dos resgates é 27 de maio de 2019
e será realizada através da adaptação dos regulamentos por meio de Ato do Administrador.
Adicionalmente, esclarecemos que:
(i) O novo prazo de liquidação terá efeito somente para os resgates solicitados a partir da
data de implementação do novo regulamento; e
(ii) Os resgates solicitados e agendados anteriormente à data de implementação do novo
regulamento permanecem com os mesmos prazos de liquidação vigentes na data da
solicitação do resgate.
Segue abaixo a lista dos nossos fundos condominiais abertos aos público impactados pela nova
regra de liquidação (D+2):

CNPJ

Prazo de
Cotização

Prazo de
Liquidação

AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA

07.279.657/0001-89

D+1 dia útil

D+2 dias úteis

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA

11.392.165/0001-72

D+27 dias corridos

D+2 dias úteis

AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

13.974.750/0001-06

D+30 dias corridos

D+2 dias úteis

AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA

30.586.659/0001-32

D+30 dias corridos

D+2 dias úteis

AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM

14.812.722/0001-55

D+27 dias corridos

D+2 dias úteis

NOME DO FUNDO
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AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM

18.534.967/0001-19

D+1 dia útil
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D+2 dias úteis

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,

Equipe AZ Quest
Para mais informações:
Cassiano Ciampone/ Eduardo Duarte/ Vinicius Langoni/ Iuri Rocha
Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
comercial@azquest.com.br
+ 55 11 3526-2279/ 2251/ 2252/ 2255
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