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São Paulo, 02 de abril de 2020. 

 

Ref.: Fato Relevante. 

AZ QUEST LUCE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO 
PRAZO (CNPJ/ME: 34.187.244/0001-47)  
 

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 administrador, em alinhamento prévio com o gestor e com os distribuidores 
interessados, julgou prudente tornar sem efeitos a deliberação da assembleia geral de 
cotistas realizada em 27.02.2020, conforme comunicado abaixo.   
 

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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AZ QUEST LUCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 

CNPJ nº 23.556.185/0001-10 

(“FUNDO”) 

 

FATO RELEVANTE 

 

Conforme deliberado em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 27 de fevereiro de 2020, o FUNDO 

teria parcela do seu patrimônio cindido para o AZ QUEST LUCE ADVISORY FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ nº 34.187.244/0001-47, com data de implementação no fechamento 

do dia de 02 de abril de 2020. 

  

A implementação da referida cisão requer a adoção de diversos procedimentos operacionais, que em 

razão da grande quantidade de cotistas, mostram-se incompatíveis com o atual cenário, onde as 

instituições estão concentrando seus esforços para dar continuidade às suas atividades, com o menor 

impacto possível aos clientes. 

  

Desse modo, o Administrador, em alinhamento prévio com o Gestor e com os distribuidores 

interessados, julgou prudente cancelar a implementação da referida cisão, a qual será considerada sem 

efeito. O cancelamento da referida cisão não traz qualquer impacto aos cotistas. 

  

Em razão do exposto acima, tornam-se sem efeitos as demais deliberações tomadas na assembleia ora 

mencionada, a qual será reconvocada, tão logo a situação se normalize. 

 

Atenciosamente, 

 

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

Administrador 


