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Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021. 
 
 

Prezados Senhores, 
 
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira com sede 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, nº 501, 5º 
Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 
59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na CVM como administradora de 
carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006 
(“Administradora”), na qualidade de administradora do MAGNETIS 
DIVERSIFICAÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob 
o número 29.638.303/0001-16 (“Fundo”), serve-se da presente para, em 
conformidade com o disposto no Artigo 77 da Instrução Normativa CVM número 
555/14, informar aos senhores cotistas que na Assembleia Geral de Cotistas 
realizada no dia 17 de novembro de 2021 foram aprovadas as seguintes 
deliberações, que passarão a ter efeito no fechamento do dia 17 de janeiro de 
2022: 
 
- Alteração da política de investimento do Fundo, de forma a permitir o investimento 
pelo Fundo em moedas digitais. Dessa forma, o Capítulo III do Regulamento será 
alterado e risco pertinente a referido ativo será incluído ao Artigo 39. Tais 
dispositivos serão lidos da seguinte forma: 
 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DA COMPOSIÇÃO E 

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO 
 
Artigo 3º - O FUNDO é classificado como “Ações”, de acordo com a 
regulamentação em vigor. 
 
Artigo 4º - O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos 
financeiros que tenham como principal fator de risco a variação dos preços das 
ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, todos 
negociados em mercado organizado, inclusive moedas digitais, sem a 
obrigatoriedade de seguir um determinado índice de mercado nem de 
concentração em uma estratégia específica. 
 
Parágrafo Único - O objetivo do FUNDO, previsto neste Capítulo, não 
representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO, da sua 
ADMINISTRADORA ou de seu GESTOR quanto à segurança, rentabilidade e 
liquidez dos títulos componentes da carteira do FUNDO. 
 
Artigo 5º - O FUNDO poderá aplicar seus recursos em qualquer ativo 
financeiro permitido pela regulamentação em vigor e pelo presente 
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Regulamento, bem como em ativos financeiros negociados no exterior, 
desde que tenham a mesma natureza econômica de tais ativos. 
 
Parágrafo Primeiro – As aplicações do FUNDO deverão estar representadas 
pelos seguintes ativos: 
 

ATIVO 
PERCENTUAL (em re-
lação ao patrimônio lí-

quido do fundo) 

ações admitidas à negociação em mercado orga-
nizado 

no mínimo, 67%  

bônus ou recibos de subscrição e certificados de 
depósito de ações admitidas à negociação em 
mercado organizado 

cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de 
índice de ações negociadas em mercado organi-
zado 

Brazilian Depositary Receipts classificados como 
nível II e III 

 
Parágrafo Segundo - Os recursos excedentes da carteira podem ser 
aplicados em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros, observados 
os limites de concentração previstos na regulamentação vigente e no presente 
Regulamento. 
 
Parágrafo Terceiro – Os investimentos nos ativos financeiros listados no 
parágrafo primeiro acima não estarão sujeitos aos limites de concentração por 
emissor estabelecidos na regulamentação em vigor e nesse regulamento, 
sendo certo que a significativa concentração em ativos de poucos emissores 
pode aumentar os riscos do FUNDO. 
 
Parágrafo Quarto – O FUNDO obedecerá ainda aos seguintes limites em re-
lação ao seu patrimônio líquido: 
 

LIMITES POR EMISSOR 

ATIVO 
PERCENTUAL (em re-
lação ao patrimônio lí-

quido do fundo) 

Instituição Financeira Até 20% 

Companhia Aberta, ressalvada a possibilidade 
prevista no quadro do parágrafo primeiro acima 

Até 10% 

Fundo de Investimento, ressalvada a possibilidade 
prevista no quadro do parágrafo primeiro acima 

Até 10% 
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Pessoas Físicas (desde que conte com cobertura 
integral de seguro, coobrigação integral de institui-
ção financeira ou pessoa jurídica com balanço au-
ditado ou carta fiança emitida por instituição finan-
ceira) ou outras pessoas jurídicas de direito 
privado 

Até 5% 

União Federal Sem Limites 

Títulos ou valores mobiliários de emissão da 
ADMINISTRADORA, do GESTOR ou de empresas 
a eles ligadas 

Até 20% 

Cotas de fundos de investimento administrados 
pela ADMINISTRADORA, GESTOR ou empresas 
a elas ligadas 

Até 100% 

 

LIMITES POR MODALIDADE DE ATIVO FINANCEIRO 

ATIVO 
PERCENTUAL (em re-
lação ao patrimônio lí-

quido do fundo) 

títulos públicos federais e operações compromis-
sadas lastreadas nestes títulos 

Sem Limites 
ouro, desde que adquirido ou alienado em negoci-
ações realizadas em mercado organizado 

ações, desde que tenham sido emitidas por com-
panhias abertas e objeto de oferta pública 

contratos derivativos, exceto se referenciados nos 
ativos listados abaixo 

Até 100% 

valores mobiliários diversos daqueles previstos 
abaixo, desde que objeto de oferta pública regis-
trada na CVM 

Vedado 
títulos de emissão ou coobrigação de instituição 
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil 

notas promissórias e debêntures desde que te-
nham sido emitidas por companhias abertas e ob-
jeto de oferta pública 

cotas de fundos de investimento ICVM 555, res-
salvada a possibilidade prevista no quadro do pa-
rágrafo primeiro acima 

Até 20% 

cotas de fundos de investimento em cotas de fun-
dos de investimento ICVM 555, ressalvada a pos-
sibilidade prevista no quadro do parágrafo primeiro 
acima 

cotas de fundos de investimento destinados exclu-
sivamente a investidores qualificados,  

cotas de fundos de investimento em cotas de fun-
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dos de investimento destinados exclusivamente a 
investidores qualificados 

cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII 

Vedado 
cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cre-
ditórios – FIDC 

cotas de Fundos de Investimento em Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios – FIC FIDC 

cotas de fundos de índice admitidos à negociação 
em mercado organizado, ressalvada a possibilida-
de prevista no quadro do parágrafo primeiro acima 

Até 20% 

Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI 

Vedado 

outros ativos financeiros não previstos no presente 
quadro 

cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cre-
ditórios Não-Padronizados – FIDC-NP 

cotas de Fundos de Investimento em Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados – FIC-FIDC-NP 

cotas de fundos de investimento destinados 
exclusivamente a investidores profissionais 
registrados com base na ICVM 555 

cotas de fundos de investimento em cotas de fun-
dos de investimento destinados exclusivamente a 
investidores profissionais registrados com base na 
ICVM 555 

cotas de fundos de investimento em participação 

cotas de fundos de investimento em cotas de fun-
dos de investimento em participação 

cotas de Fundos de Índice atrelado a moedas digi-
tais (“Ativos digitais”) 

Até 10% 

 

 
PERCENTUAL (em relação ao 

patrimônio líquido do fundo) 

OPERAÇÕES NO MERCADO DE 
DERIVATIVOS 

 
ATÉ 100% 

 

ATIVOS FINANCEIROS 
CLASSIFICADOS COMO CRÉDITO 
PRIVADO 

VEDADO 

ATIVOS FINANCEIROS NEGOCIADOS 
NO EXTERIOR 

ATÉ 20% 

ALAVANCAGEM Não  

MARGEM 100% 

Emprestar ativos financeiros Até 100% 

Tomar ativos financeiros em empréstimo Vedado 
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Parágrafo Quinto – O FUNDO poderá ter perdas decorrentes de 
operações nos mercados em que atue, sendo tais perdas serem limitadas 
ao seu patrimônio líquido. 
 
Parágrafo Sexto - O FUNDO poderá, a critério do GESTOR, contratar 
quaisquer operações onde figurem como contraparte direta ou indiretamente a 
ADMINISTRADORA, o GESTOR ou as suas empresas controladoras, 
controladas, coligadas e/ou subsidiárias sob controle comum, bem como 
quaisquer carteiras, fundos de investimento e/ou clubes de investimento 
administrados pela ADMINISTRADORA, GESTOR, ou pelas demais pessoas 
acima referidas. 
 

(...) 
 
IX. Riscos Relacionados a Ativos Digitais: O investimento em Ativos 
Digitais importa em uma série de riscos específicos a esse mercado. O Cotis-
ta deve estar ciente de que, não obstante as medidas de gestão de riscos 
adotada pelo GESTOR, os investimentos do FUNDO poderão sofrer perdas 
financeiras relevantes em decorrência de tais riscos, que incluem, mas não 
estão limitados aos elencados abaixo: 
 

(i) Risco de Volatilidade e Cálculo de Preço Justo dos Ativos 
Digitais: Desde a emergência deste mercado, em maior ou 
menor grau, os preços dos Ativos Digitais vêm se comportando 
de maneira altamente volátil. Ainda, o mercado de Ativos Digi-
tais ainda não conta com um modelo consensual e internacio-
nalmente reconhecido para o cálculo do preço justo de tais ati-
vos, de forma que o FUNDO se utiliza dos índices de preços 
elaborados por terceiros independentes que considera mais re-
conhecidos globalmente para apuração do valor justo dos ativos 
de sua titularidade. Todos os índices utilizados pelo FUNDO pa-
ra apuração do preço justo dos Ativos Digitais por ele negocia-
dos são calculados com base em efetivos negócios realizados 
pelos investidores de tais Ativos Digitais e possuem periodici-
dade de atualização compatível com as necessidades de preci-
ficação dos ativos integrantes da carteira do FUNDO para fins 
de liquidez; 
 

 
(ii) Riscos Regulatórios: O regime regulatório de Ativos Digitais, 

da classificação desses ativos como valores mobiliários, e do 
uso da tecnologia Blockchain ainda não está totalmente desen-
volvido, e a interpretação caso a caso pode variar de forma sig-
nificativa de acordo com a jurisdição.  Qualquer alteração regu-
latória, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, 
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pode afetar significativamente os preços dos Ativos Digitais, 
podendo afetar o investimento no FUNDO. O cumprimento de 
requisitos advindos de alterações regulatórias pode impactar a 
cota do FUNDO seja através de aumento de custos e despe-
sas. 
 

(iii) Risco de Perda, Roubo ou Restrição no Acesso de Ativos 
Digitais: Os Ativos Digitais detidos pelo Fundo podem estar su-
jeitos a perda, roubo ou restrição de acesso, cada um dos quais 
poderia resultar na interrupção das operações na perda de ati-
vos do FUNDO. Tais perdas podem afetar negativamente um 
investimento no FUNDO. Existe o risco de que alguns ou todos 
os ativos digitais do FUNDO possam ser perdidos, roubados, 
destruídos ou inacessíveis, potencialmente por algum desastre 
ou pela perda ou roubo das chaves privadas detidas por custo-
diantes associados aos endereços públicos que detêm os ativos 
digitais do FUNDO ou às violações dos sistemas de segurança 
dos custodiantes 

 
(iv) Risco dos Ambientes de Negociação (exchanges): A grande 

maioria das exchanges internacionais, onde são negociados os 
Ativos Digitais, por serem entidades relativamente novas em um 
mercado sem barreiras à entrada, podem estar sujeitas a mani-
pulação de preços por grandes investidores maliciosos quando 
não é feito um controle mais rigoroso de KYC e prevenção à la-
vagem de dinheiro. Qualquer fraude, falha de segurança ou 
problemas operacionais sofridos por tais exchanges podem re-
sultar em uma redução no valor dos Ativos Digitais e afetar ne-
gativamente um investimento no FUNDO; 

 
(v) Risco de Custódia de Ativos Digitais: Ativos Digitais são con-

troláveis apenas pelo possuidor da chave privada correspon-
dente ao endereço público associado a eles. As chaves priva-
das devem ser preservadas de forma segura e privativa, ina-
cessíveis a terceiros, sob risco de uso indevido de recursos ca-
so haja comprometimento deste segredo, precisamente o que 
permite gastá-los. Os fundos investidos do FUNDO utilizam pa-
drões internacionais de melhores práticas, em parceria com os 
principais players do setor nesse aspecto, utilizando uma crite-
riosa seleção de serviços para preservar as chaves privadas 
necessárias ao adequado funcionamento das operações. Con-
tudo, na eventual hipótese de problemas com custodiantes utili-
zados pelos fundos investidos do FUNDO para geração, gestão 
e/ou manutenção das chaves privadas correspondentes aos 
ativos em carteira, os fundos investidos do FUNDO podem ter 
problemas em recuperar os Ativos Digitais sob sua titularidade 
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ou até mesmo ficar impossibilitado de acessá-los, parcial ou to-
talmente. 
 

(vi) Risco De Um “Fork” De Blockchain: Um “fork” de blockchain 
temporário ou permanente pode afetar adversamente um inves-
timento no FUNDO. Alguns ativos digitais, incluindo Bitcoin, são 
de código aberto, o que significa que qualquer usuário pode 
baixar o software, modificá-lo e, em seguida, propor que os 
usuários e mineradores do ativo digital adotem a modificação. 
Quando uma modificação é introduzida e uma maioria substan-
cial de usuários e mineradores consente com a modificação, a 
mudança é implementada e a rede permanece ininterrupta. No 
entanto, se menos de uma maioria substancial de usuários e 
mineradores concordar com a modificação proposta, e a modifi-
cação não for compatível com o software antes de sua modifi-
cação, a consequência seria o que é conhecido como “fork” da 
rede, com alguns participantes executando o software pré-
modificado e outros executando o software modificado. O efeito 
de tal fork seria a existência de duas versões do ativo digital ro-
dando em paralelo, mas sem intercambiabilidade. Uma bifurca-
ção na rede de um determinado ativo digital pode afetar negati-
vamente um investimento no FUNDO; 
 

(vii) Riscos de Caráter Tecnológico: Ativos Digitais são assim de-
nominados porque, desde a emissão até a troca e ao armaze-
namento, todos os processos que os suportam são baseados 
em uma ou mais redes subjacentes de computadores, a partir 
de protocolos tecnológicos que os conectam. Como é o caso 
com qualquer outra tecnologia, é possível que esses protocolos: 
contenham falhas na forma como foram programados; sofram 
ataques maliciosos; tenham recursos roubados na forma de Ati-
vos Digitais; apresentem instabilidades; utilizem recursos tecno-
lógicos falhos em sua base ou insuficientes a longo-prazo. Em 
todos os casos supracitados, é possível que tais erros e limita-
ções afetem os ativos sob custódia dos fundos investidos do 
FUNDO e o preço destes ativos, de modo que os fundos inves-
tidos do FUNDO, apesar dos largos esforços de pesquisa, não 
são capazes de assegurar integralmente a confiabilidade dos 
ativos e sistemas correspondentes a eles; 

 
(viii) Riscos de Governança. A falta de clareza na governança de 

muitos sistemas de ativos digitais pode levar a uma tomada de 
decisão ineficaz que retarda o desenvolvimento ou impede que 
uma rede supere obstáculos importantes. Na medida em que a 
falta de clareza na governança dos sistemas de ativos digitais 
conduza a decisões ineficazes que diminuam o desenvolvimen-
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to e o crescimento, pode haver um impacto negativo em um in-
vestimento no FUNDO; 

 
 

(ix) Risco de Crédito das Contrapartes: As exchanges de Ativos 
Digitais utilizadas pelos fundos investidos do FUNDO estão su-
jeitas a diferentes regimes regulatórios, e podem sujeitar o 
FUNDO a riscos de contraparte similares aos de negociações 
de balcão. Os fundos investidos do FUNDO utilizam padrões in-
ternacionais de melhores práticas, e tem o compromisso de 
atuar apenas através de exchanges e instituições devidamente 
reguladas em suas respectivas jurisdições, utilizando uma crite-
riosa seleção de serviços para estruturar, negociar e compensar 
suas operações. Contudo, não pode haver garantia integral de 
que uma contraparte não irá descumprir suas obrigações, e um 
eventual default pode vir a afetar negativamente as cotas do 
FUNDO. 

 
 
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários. 
 

Atenciosamente, 
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 

- Administradora - 


