
                                           
 

Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 19 de agosto de 2021. 
 
 
Prezados(a) Cotistas, 
 
 
A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de 
Administradora do LB VIC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ/ME NO 40.438.503/0001-68, utilizando-se da 
prerrogativa prevista no Ofício-Circular no 6/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 
2020, em observância às orientações de isolamento social para controle e prevenção 
da propagação do COVID-19, vem informar V.Sa.(s) que, a pedido da gestora do 
Fundo, fazendo uso da prerrogativa conferida pelo Artigo 69 da Instrução CVM no 
555/14 (ICVM 555/14) e, em razão do encerramento do prazo para recebimento das 
respostas, a Consulta Formal foi concluída nesta data, sendo apurada a 
APROVAÇÃO das matérias submetidas à deliberação, as quais passarão a vigorar a 
partir de 11 de outubro de 2021, em observância à convocação, conforme abaixo 
relacionadas: 
 
1) a alteração da denominação social do Fundo de LB VIC RV FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES para LB VIC 
RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I; 
  
2) (Aprovar/Reprovar) a alteração do Regulamento do Fundo, a partir de 13 de 
outubro de 2021, nos capítulos: 
 
a) “DO FUNDO”, a fim de alterar a denominação social do Fundo, em razão da 
deliberação do item 1 acima. 

 
b) “DO PÚBLICO ALVO”, a fim de alterar os termos dispostos no Artigo 2o, em 
razão da revogação da instrução ICVM no 539/13 pela Resolução 30/21. 

c) “DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO”, 
a fim: 
 
d.1) alterar a redação do “Caput” do artigo 3o que dispõe sobre o objetivo do Fundo 
para adequá-lo à nova política de investimento adotado; 
 



 d.2) alterar o quadro de limites disposto no Artigo 4o em razão da deliberação 
anterior; 
 
e) “DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS”, a fim de: 
 
e.1) alterar a redação do inciso I do Artigo 22 que dispõe sobre as deliberações da 
assembleia geral sobre as Demonstrações Contábeis do Fundo; 
 
e.2) alterar a redação do Parágrafo Quinto do Artigo 22 que dispõe sobre a 
possibilidade de votação da Assembleia Geral por meio de comunicação escrita ou 
eletrônica; 
 
e.3) incluir nova redação ao Artigo 22 enumerada como Parágrafo Sétimo, além dos 
Artigos 23, 24 e 25 com o objetivo de dispor sobre a realização de Assembleia Gerais 
através do processo de consulta formal e por meio eletrônico; 
 
3) a incorporação deste Fundo Incorporado, pelo VIC LONG SHORT FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ/ME sob o no 
07.663.592/0001-70 (Fundo Incorporador), mediante aprovação dos Cotistas do 
Fundo Incorporador. 
 
Em razão da aprovação acima, a Administradora nomeia o Pricewaterhousecoopers 
Auditores Independentes, para realizar os trabalhos de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis levantadas na Data da Incorporação, relativamente as 
Parcelas Incorporadas do Patrimônio Líquido do Fundo a serem vertidas, bem como 
a emissão do respectivo parecer no prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data da 
Incorporação nos termos do Artigo 135 da Instrução CVM no 555/14. 
 
4) Em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 69 da ICVM 555/14, o Fundo 
arcará com as despesas desta Consulta Formal. 

 
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do e-mail 
bemdtvm@bradesco.com.br, os documentos estão disponíveis para consulta no site 
da Administradora. 
 
Ressaltamos a importância de atualizar seu cadastro, conforme exigência da 
Instrução CVM 301/99 e suas alterações. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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