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CSHG DELTA ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 

PRIVADO LONGO PRAZO  

CNPJ/MF Nº 13.088.603/0001-39  

(“Fundo”) 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

1. Data, hora e local: 

 

Aos 02 dias do mês de abril de 2018, às 09:00 horas, na sede social do BANCO MODAL 

S.A. (o “ADMINISTRADOR”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Praia de Botafogo, nº. 501 – salão 501 (parte), bloco 01, Botafogo. 

 

2. Convocação: 

 

Convocação enviada em 19 de março de 2018, nos termos do Artigo 28 do 

Regulamento do Fundo. 

 

3. Mesa: 

 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo 

Secretária: Marina Capistrano  

 

4.  Ordem do Dia:  

 

(i) Deliberar sobre a  prorrogação do prazo de duração do Fundo, fixando seu 

término final em 31 de janeiro de 2023, dado que a quitação das operações do Delta 

Energia - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 22.589.904/0001-37 (“DELTA FIP”) e do Delta Energia - Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob o nº CNPJ/MF Nº 

24.785.652/0001-47 (“DELTA FIDC”), fundos investidos pelo Fundo, pode se estender 

para além de 06 setembro de 2022, data inicialmente prevista para o término do 

Fundo, considerando a Data da 1ª Integralização de Cotas realizada em 06 de 

setembro de 2017; 

 

(ii) Deliberar sobre a substituição da atual Gestora do Fundo; 
 

(iii) Deliberar sobre o aumento do valor mínimo mensal devido pelo Fundo a título 

de Taxa de Administração; 
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(iv) Deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo para refletir a exclusão 

da hipótese de substituição da consultora especializada pela Nova Gestora como 

deliberação isenta de quórum qualificado, qual seja dois terços das cotas subscritas 

do Fundo, considerando tal hipótese ser objeto de deliberação da presente 

Assembleia; 
 

(v) Deliberar sobre a orientação de voto que será proferida pelo Fundo ao Gestor, 

em Assembleia Geral de Cotistas do DELTA FIP, a ser realizada na presente data, para 

deliberar acerca das seguintes matérias: 

 

a) a alteração do Prazo de Duração do DELTA FIP, fixando seu término final em 

31 de janeiro de 2023;  

 

b) a substituição da atual Gestora do DELTA FIP; 

 

c) a destituição da DELTA ENERGIA CONSULTORIA ESPECIALIZADA E GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA. da qualidade de Consultora Especializada do DELTA FIP, bem 

como transferir todas as atribuições e responsabilidades da Consultora 

Especializada à Nova Gestora;  

 

d) a alteração da Equipe Chave do DELTA FIP, com a retirada de Geraldo Cesar 

Mota e inclusão de João Carlos de Abreu Guimarães e Luiz Fernando Leone 

Vianna;  

 

e) a alteração das regras aplicadas à Equipe Chave do DELTA FIP; 
 

f) Caso o item (c) seja aprovado, deliberar sobre a exclusão da Taxa de 

Consultoria devida à empresa de Consultoria Especializada, conforme 

previsto no Regulamento do DELTA FIP;  
 

g) a alteração das diretrizes de investimento do DELTA FIP, a fim de incluir uma 

nova classe de agente, onde a sociedade investida pelo DELTA FIP (“Sociedade 

Investida”), BETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 17.431.261/0001-69, possa vender energia para “Distribuidores” 

respeitando um limite de concentração de 30% (trinta por cento) total 

limitado a 10% (dez por cento) por leilão público,, com a modificação do 

subitem “Venda”, do item “Políticas de Investimento do Portfólio”, do 

“Acordo sobre as Diretrizes de Investimento”, que integra o Regulamento do 

DELTA FIP como Anexo II; 
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h) a consolidação da nova versão do regulamento do DELTA FIP contemplando 

o resultado das deliberações acima elencadas. 

 

(vi) Deliberar sobre a orientação de voto que será proferida, pelo Fundo ao 

Gestor, em Assembleia Geral de Cotistas do DELTA FIDC, a ser realizada na presente 

data, para deliberar acerca (i) da prorrogação do prazo de duração do DELTA FIDC 

para 31 de janeiro de 2023; e (ii) da consolidação do regulamento do DELTA FIDC. 
 

(vii) Deliberar sobre a consolidação da nova versão do Regulamento do Fundo 

contemplando o resultado das deliberações acima elencadas, conforme aplicável. 

 

 

5. Presença: 

 

Presentes à Assembleia cotistas representando 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas de emissão do Fundo, conforme lista 

de presença de cotistas arquivada na sede do Administrador. 

 

6. Deliberações: 

 

(i) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a 

prorrogação do prazo de duração do Fundo com a fixação do seu término final 

em 31 de janeiro de 2023. Desta forma, o caput do Artigo 2º do Regulamento 

do Fundo passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 2º. O Prazo de Duração do Fundo terá início na Data da 1ª 

Integralização de Cotas e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2023.” 

 

Fica também aprovada a alteração pertinente no Anexo I - Definições do 

Regulamento do Fundo.  

 

(ii) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de  82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a 

substituição da MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.116.811/0001-15, como instituição gestora da carteira 

do Fundo, no fechamento do dia 02 de abril de 2018 (“Data de 

Transferência”), pela DELTA ENERGIA ASSET MANAGEMENT - GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 16º andar, sala 18, Brooklin 
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Paulista, CEP 04578-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.631.539/0001.56, 

sociedade devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato 

Declaratório CVM nº 14.126, de 10 de março de 2015, que passará a exercer 

tal função a partir da Data de Transferência. Desta forma, o Artigo 5º do 

Regulamento do Fundo passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 5º. O Fundo será gerido pela DELTA ENERGIA ASSET 

MANAGEMENT - GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 

nº 11.541, 16º andar, sala 17, Brooklin Paulista, CEP 04578-907, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 20.631.539/0001-56, sociedade devidamente 

autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira 

de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 14.126, 

de 10 de março de 2015.” 

 

Fica também aprovada a alteração pertinente no Anexo I - Definições do 

Regulamento do Fundo.  

 

(iii)  Foi aprovada, pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, o aumento do 

valor mínimo mensal devido pelo Fundo à título de Taxa de Administração de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) para R$ 83.333,33 (oitenta e três mil, trezentos e trinta 

e três reais e trinta e três centavos), a ser efetivo a partir do fechamento dos 

mercados do dia 02 de maio de 2018. Desta forma, o Artigo 13 do Regulamento do 

Fundo passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 13. O Fundo pagará aos seus prestadores de serviços, na 

proporção estabelecida nos respectivos contratos celebrados com o 

Fundo, como remuneração pelos serviços de administração, gestão, 

escrituração e distribuição de Cotas, uma Taxa de Administração, em 

bases mensais, em montante total correspondente a 2% (dois por cento) 

ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o 

ajuste previsto no Parágrafo Primeiro abaixo, respeitado o valor mínimo 

mensal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e, após o fechamento dos 

mercados de 02 de maio de 2018, o valor mínimo mensal de R$ 83.333,33 

(oitenta e três mil,trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)” 

 

(iv) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a orientação 
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de voto a ser proferida pelo Fundo ao Gestor na Assembleia Geral de Cotistas do 

DELTA FIP, a ser realizada na presente data, para: 

 

a) alterar do Prazo de Duração do DELTA FIP, fixando seu término final em 31 de 

janeiro de 2023.  Desta forma, o caput do artigo 3º do Regulamento do DELTA 

FIP passará a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Artigo 3º. O Prazo de Duração do Fundo terá início na Data da 1ª 

Integralização de Cotas e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2023 (“Prazo de 

Duração” e “Data da 1ª Integralização de Cotas”, respectivamente), 

observado o disposto no Parágrafo 1º abaixo.” 

 

b) substituir a MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.116.811/0001-15, como instituição gestora da carteira 

do DELTA FIP, no fechamento do dia 02 de abril de 2018 (“Data de 

Transferência”), pela DELTA ENERGIA ASSET MANAGEMENT – GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 16º andar, sala 17, Brooklin 

Paulista, CEP 04578-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.631.539/0001-56, 

sociedade devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de 

administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato 

Declaratório CVM nº 14.126, de 10 de março de 2015 (“Nova Gestora”), que 

passará a exercer tal função a partir da Data de Transferência. Desta forma, o 

parágrafo 7º do Artigo 4º do regulamento do DELTA FIP passará a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Parágrafo 7º.  O Fundo será gerido pelo DELTA ENERGIA ASSET 

MANAGEMENT – GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 

nº 11.541, 16º andar, sala 17, Brooklin Paulista, CEP 04578-907, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 20.631.539/0001-56, a qual é autorizada pela CVM 

a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários 

por meio do Ato Declaratório CVM nº. 14.126, de 10 de março de 2015, a 

quem competirá, nos termos deste Regulamento, negociar, em nome do 

Fundo, com os ativos integrantes da Carteira de Investimentos, 

observadas as demais restrições previstas neste Regulamento e na 

legislação vigente (“Gestora”).” 

 

Observado o disposto na alínea “b” acima, fica também aprovada a alteração 

do Anexo I - Definições do Regulamento do DELTA FIP para refletir tal 

deliberação.  
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c) destituir a DELTA ENERGIA CONSULTORIA ESPECIALIZADA E GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA. da qualidade de Consultora Especializada do DELTA FIP, bem 

como transferir todas as atribuições e responsabilidades da Consultora 

Especializada à Nova Gestora, a partir da Data de Transferência. Desta forma, 

fica aprovada a alteração da íntegra Regulamento do DELTA FIP de modo a 

refletir a presente deliberação. 

 

d) alterar a estrutura de constituição da Equipe Chave do DELTA FIP, para 

considerar a retirada do Sr. Geraldo Cesar Mota como membro da Equipe 

Chave, bem como eleger e incluir os Srs., João Carlos de Abreu Guimarães e 

Luiz Fernando Leone Vianna como novos membros da Equipe Chave do DELTA 

FIP. Desta forma, fica aprovada a alteração dos dispositivos pertinentes do 

Regulamento do DELTA FIP. 
 

e) observado o disposto na alínea “d” acima, alterar as regras aplicadas à Equipe 

Chave do DELTA FIP, de modo a determinar que:  

A. Os Srs. João Carlos de Abreu Guimarães e Luiz Fernando Leone Vianna 

deverão dedicar 100% (cem por cento) dos respectivos tempos disponíveis às 

atividades da Gestora. Os Srs. Rubens Takano Parreira e Ricardo Marques 

Lisboa deverão dedicar 35% (trinta e cinco por cento) dos respectivos tempos 

disponíveis às atividades da Gestora; e 

 

B. Caso (i) Ricardo Marques Lisboa, Rubens Takano Parreira, ou João 

Carlos de Abreu Guimarães e Luiz Fernando Leone Vianna sejam desligados, 

por qualquer motivo, ou falha na dedicação de seus respectivos tempos 

disponíveis às atividades da Gestora relacionados ao DELTA FIP, conforme o 

disposto no Parágrafo 8º do Artigo 5 do Regulamento do DELTA FIP, e/ou (ii) 

os membros da Equipe Chave deixem de controlar em conjunto e de deter 

uma participação majoritária, direta ou indiretamente, na Gestora e/ou na 

Delta Makers Participações Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 16º andar, 

Sala 1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.277.124/0001-20 (“Evento do 

Profissional Chave” e “Delta Makers”, respectivamente), o Período de 

Investimento deverá ser automaticamente suspenso pelo período de 45 

(quarenta e cinco) dias (“Período de Suspensão”). Nenhum investimento 

deverá ser realizado durante o Período de Suspensão, exceto com relação aos 

investimentos que tenham sido firmados anteriormente ao Período de 

Suspensão 

 



 

 

 

www.modal.com.br 
 
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ 
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar . 04543-011 SP  
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886 

 

Desta forma, fica aprovada a alteração dos dispositivos pertinentes do 

Regulamento do DELTA FIP. 

 

f) Caso o item (c) seja aprovado, deliberar sobre a exclusão da Taxa de 

Consultoria devida à empresa de Consultoria Especializada, conforme 

previsto no Regulamento do DELTA FIP, sendo renumerados os demais artigos 

do Regulamento. 

 

g) alterar as diretrizes de investimento do DELTA FIP, a fim de incluir uma nova 

classe de agente, onde a Sociedade Investida, BETA COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.431.261/0001-69, possa 

vender energia para “Distribuidores” respeitando um limite de concentração 

de 30% (trinta por cento) total limitado a 10% (dez por cento) por leilão 

público. Assim, o subitem “Venda”, do item “Políticas de Investimento do 

Portfólio”, do “Acordo sobre as Diretrizes de Investimento”, que integra o 

Regulamento do DELTA FIP como Anexo II, passará a ter a seguinte redação: 

 

“Venda 

A concentração máxima por perfil de agente e individual por contraparte 

na venda de energia pela Sociedade Investida não poderá ultrapassar as 

porcentagens abaixo elencadas, referentes, no momento da venda, ao 

maior valor entre (i) a soma dos Patrimônios Líquidos dos FIMs Delta 

Energia; e (ii) o capital total subscrito pelos cotistas dos FIMs Delta 

Energia:  



até 100% (cem por cento) para geradores de energia elétrica, limitado 

a 25% (vinte e cinco por cento) por contraparte; 

até 60% (sessenta por cento) para comercializadoras de energia, 

limitado a 15% (quinze por cento) por contraparte;  

até 30% (trinta por cento) para consumidores, limitado a 10% (dez por 

cento) por contraparte; e 

até 30% (trinta por cento) para distribuidores, limitado a 10% (dez por 

cento) por leilão público. 

 

De acordo com os critérios de avaliação de risco de crédito da Gestora, a 

serem adotados necessariamente pela Sociedade Investida, nas 

operações de venda poderão ser exigidos mitigadores de risco, tais como:  

 

(i) fiança bancária de dois a três meses de faturamento, 

(ii) cessão fiduciária de ativos financeiros,  
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(iii) registro mensal da energia na CCEE após o pagamento mensal da 

fatura, e (iv) outros critérios a serem avaliados pela Gestora. Os critérios 

acima serão necessariamente exigidos para operações conforme perfil de 

agente abaixo: 

 

Geradores: A Sociedade Investida deverá exigir das contrapartes que 

sejam geradores de energia pelo menos um dos itens acima mencionados 

no parágrafo precedente, podendo realizar operações sem garantias, 

quando aprovado assim pela Sociedade Investida; e 



Comercializadoras e Consumidores: A Sociedade Investida deverá exigir 

das contrapartes que sejam comercializadoras e consumidores de energia 

os itens (i) ou (ii) em conjunto com o item (iii), todos do parágrafo 

precedente, sendo que poderão ser registrados na CCEE os dois ou três 

meses referentes à garantia depositada. 

 

Distribuidores: A Sociedade Investida deverá seguir as regras 

previamente estabelecidas nos Editais dos Leilões.” 

 

h) aprovar nova versão do Regulamento do DELTA FIP, consolidando as 

modificações a serem aprovadas pela Gestora, bem como os demais os 

ajustes necessários, de modo a refletir as deliberações desta assembleia, o 

qual passará a vigorar a partir do fechamento do dia 02 de abril de 2018, 

conforme texto lido, constante no documento em anexo;  

 

i) submeter à CVM da ata da Assembleia do DELTA FIP, bem como quaisquer 

outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor. 

 

 

(v) Observado o disposto na alínea “c” da deliberação “(iv)” acima, foi aprovada, 

pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e cinquenta e dois 

centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, alteração da redação do Artigo 

31 do Regulamento do Fundo para refletir a exclusão da hipótese de substituição da 

consultora especializada pela Nova Gestora como deliberação de quórum 

qualificado, qual seja dois terços das cotas subscritas do Fundo, considerando tal 

hipótese ser deliberação da presente Assembleia. Desta forma, a partir da Data da 

Transferência, o artigo 31 do Regulamento do Fundo passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 31.  As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas devem 

ser adotadas pelo voto favorável dos Cotistas representando a maioria 
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das Cotas subscritas, ressalvadas aquelas referidas nos itens “b”, “c”, “d”, 

“f”, “h” e “1”  do caput do Artigo 27 acima, que somente serão adotadas 

pelo voto favorável dos Cotistas representando, no mínimo, dois terços 

das Cotas subscritas, exceto para o caso de destituição da Gestora por 

Justa Causa, ou substituição da Gestora por sociedade integrante do 

mesmo grupo econômico, a qual será adotada, em ambos os casos, pelo 

voto favorável dos Cotistas representando a maioria das Cotas subscritas, 

excluídos os votos dos Cotistas conflitados ou de qualquer outra forma 

impedidos de participarem da votação, nos termos deste Regulamento ou 

da regulamentação aplicável.” 

 

(vi) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a orientação 

de voto a ser proferida pelo Fundo ao Gestor no âmbito da Assembleia Geral de 

Cotistas do DELTA FIDC, a ser realizada na presente data, para: 

 

a) prorrogar o prazo de duração do DELTA FIDC para 31 de janeiro de 2023. 

Desta forma, o caput do Artigo 4º do Regulamento do DELTA FIDC passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 4º. O Prazo de Duração do Fundo terá início na data da primeira 

integralização de Cotas e encerrará no dia 31 de janeiro de 2023 podendo 

ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral, nos termos dos 

Capítulos XV e XXI deste Regulamento.” 

 

b) consolidar a nova versão do Regulamento do DELTA FIDC para refletir as 

modificações aprovadas, bem como os demais os ajustes necessários, que 

passará a vigorar a partir do fechamento do dia 02 de abril de 2018;  

 

c) submeter à CVM a ata da Assembleia do DELTA FIDC, bem como quaisquer 

outros documentos exigidos pela regulamentação em vigor. 

 

(vii) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de 82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a nova versão 

do Regulamento do Fundo, consolidando as modificações aprovadas, o qual passará 

a vigorar a partir do fechamento dos mercados do dia 02 de abril de 2018, conforme 

texto lido, constante no documento em anexo. 

 

(viii) Foi aprovada, pelos cotistas titulares de  82,52% (oitenta e dois inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, a submissão 
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à CVM  do Regulamento do Fundo, conforme texto lido, constante no documento em 

anexo. 

 

 

7. Encerramento: 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à 

lavratura da presente ata que depois de lida e conferida foi por todos assinada.  

 

Confere com o original. 

 

 

______________________________________________ 

BANCO MODAL S.A. 

 


