
CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

 
São Paulo, 13 de dezembro de 2018. 

 
 
O Banco Fator S.A., na qualidade de Administrador do FATOR MAX CORPORATIVO FUNDO DE 
INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº. 00.828.035/0001-13, vem pela presente, informar o cancelamento da convocação enviada 
anteriormente para a realização da Assembleia Geral de Cotistas anteriormente agendada para às 
17h00 do dia 20 de dezembro de 2018, na sede do Administrador na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
1017 – 12° andar – Itaim Bibi, São Paulo - SP, e que teria como propostas da Ordem do Dia deliberar 
sobre as seguintes matérias: 
 

1. Proposta para aprovar transferência da administração para a Intrag Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.418.140/0001-31, em substituição ao 
Banco Fator S. A, e definir os procedimentos relativos à substituição do ADMINISTRADOR bem 
como a definição da data em que o novo regulamento do FUNDO entrará em vigor. 
 

2. Alterar a denominação do fundo para FATOR MAX CORPORATIVO FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO; 
 

3. Estabelecer que será vedado ao fundo, direta ou indiretamente, de acordo com a resolução nº 
4.661, de 25/5/2018: (i) aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas; (ii) realizar 
operações compromissadas lastreadas em títulos privados; (iii) realizar operações 
compromissadas reversas; (iv) realizar operações com ativos financeiros de emissão de 
sociedades limitadas, ou de sociedades por ações de capital fechado, exceto com coobrigação 
de instituição financeira bancária e/ou debêntures nos termos no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 
de junho de 2011 e alterações posteriores; e (v) adquirir Certificados de Cédula de Crédito 
Bancário (CCCB) ou títulos de emissão de instituições financeiras representativos de operações 
ativas vinculadas cujo devedor da operação ativa vinculada esteja indicado neste item como 
emissor vedado;  
 

4. Estabelecer que a taxa anual de custódia paga pelo fundo passando de até 1,00% a.a. (um por 
cento ao ano) para 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) sobre o patrimônio do Fundo, com o 
mínimo mensal de até R$ 7.000,00 (sete mil reais);  
 

5. Ratificar a informação de que o fundo não cobrará taxa de performance; 
 

6. No anexo I, alterar o quadro de Limites por Ativo para estabelecer que o fundo poderá aplicar, 
também, até: (i) 100% (cem por cento) do seu patrimônio em Ativos financeiros de obrigação ou 
coobrigação de instituição financeira bancária e Ativos financeiros de obrigação ou coobrigação 
de instituição financeira não bancária; e (ii) 20% (vinte por cento) do seu patrimônio em CCBB; 
 

7. No anexo I, alterar o quadro de Limites por Emissor para estabelecer que o fundo poderá aplicar, 
também, até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio em Instituição financeira bancária 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e Instituição financeira não bancária 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
 

8. No anexo I, alterar o quadro de Limites por Emissor para estabelecer que é vedado ao fundo 
aplicar em Pessoa Física; 
 

9. No anexo I, alterar o quadro de Limites por Ativo para estabelecer que o fundo poderá aplicar, 
também, até: (i) 100% (cem por cento) do seu patrimônio em Ativos financeiros de obrigação ou 
coobrigação de instituição financeira bancária e Ativos financeiros de obrigação ou coobrigação 
de instituição financeira não bancária; e (ii) 20% (vinte por cento) do seu patrimônio em CCBB; 
 

10. No anexo I, alterar o quadro de Limites por Emissor para estabelecer que é vedado ao fundo 
aplicar em Pessoa Física; e 
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11. Alterar o prestador de serviço de auditoria do Fundo para a PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20.  
 

 
Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para qualquer esclarecimento que se faça necessário, e 
subscrevemo-nos, atenciosamente, 
 
 
BANCO FATOR S.A. 
Administrador do Fundo de Investimento 


