
ANÚNCIO DE MODIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO FUNDO 

 

Anúncio de Modificação da Distribuição Pública de Cotas da Primeira Emissão do 

 

VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA II 

CNPJ/MF nº 30.507.217/0001-53  

 

Administração 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara 

Osasco, São Paulo 

 

Gestão  

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.  

Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon  

Rio de Janeiro, RJ 

 

Distribuição 

VINCI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Bartolomeu Mitre, 336, 4º andar, parte, Leblon 

Rio de Janeiro, RJ 

 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00, com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, 

Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, devidamente 

autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores 

mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, através do Ato Declaratório nº 3.067, 

expedido em 6 de setembro de 1994, neste ato representada de acordo com seu contrato 

social (“Administrador”) comunica a modificação de característica da distribuição pública 

de cotas da primeira emissão do Vinci Capital Partners III Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia II, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.507.217/0001-53 

(“Primeira Emissão” ou “Oferta” e “Fundo”, respectivamente), registrada em 11.10.2018, 

sob os números CVM/SRE/RFP/2018/002 (Cotas Classe A), CVM/SRE/RFP/2018/003 

(Cotas Classe B), CVM/SRE/RFP/2018/004 (Cotas Classe C), e CVM/SRE/RFP/2018/005 

(Cotas Classe D), iniciada em 11.10.2018 e atualmente em curso. 



 

O Regulamento do Fundo foi alterado por meio de ato único do Administrador de 

30.01.2019, registrado perante o 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade 

de Osasco, Estado de São Paulo, sob o nº 343.328, refletido no 7º Instrumento Particular de 

Alteração do Regulamento do Fundo, com a finalidade de prever o termo final para 

subscrição das Cotas Classe C do Fundo, que passou de 31.01.2019 para 28.02.2019. As 

demais características do Fundo e da Oferta permanecem inalteradas. 

 

A modificação referida acima foi submetida à CVM e aprovada por meio de sua manifestação 

(Ofício nº 31/2019/CVM/SRE/GER-2), na data de 28.01.2019.  

 

Os documentos da Oferta já disponibilizados foram alterados para refletir a modificação 

referida acima, bem como foram republicados nos websites (i) da Distribuidora: 

www.vincipartners.com/dtvm (neste website clicar no item “Família de Fundo”, clicar em 

“Private Equity”, clicar em “Vinci Capital Partners III Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia II”); (ii) do Administrador: www.bradescobemdtvm.com.br 

(neste website clicar em “Informações aos Cotistas”, inserir “VCP III FIP II” no campo 

“Fundo” e clicar no nome do Fundo); e (iii) da CVM: www.cvm.gov.br (neste website, no 

"Menu", clicar no link "Fundos", clicar no link "Consulta a Informações de Fundos", clicar em 

"Fundos de Investimento Registrados", digitar no primeiro campo "VINCI CAPITAL 

PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II", em 

seguida, clicar no link "Documentos Eventuais" no menu "Documentos Associados").  

 

Para informações e esclarecimentos adicionais a respeito da Oferta e do Fundo, bem como 

para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto, do Compromisso de Investimento 

e dos demonstrativos financeiros e relatórios de administração do Fundo, os interessados 

deverão dirigir-se à CVM e/ou à sede do Administrador e/ou da Gestora ou, ainda, acessar 

as respectivas páginas (websites) na rede mundial de computadores, conforme indicados 

abaixo. 

 

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara 

06029-900 - Osasco - SP 

At.: Sr. André Bernardino da Cruz Filho 

Tel: (11) 3684 4522 

Fax: (11) 3684 5645 

http://www.vincipartners.com/dtvm
http://www.bradescobemdtvm.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


Correio Eletrônico: bemdtvm@bradesco.com.br 

Website: http://www.bradescobemdtvm.com.br/ 

 

Gestora: 

Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. 

Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon 

Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (21) 2159 6620 

Correio Eletrônico: juridico@vincipartners.com 

Website: www.vincipartners.com  

 

Distribuidora: 

Vinci Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Av. Bartolomeu Mitre, 336, 4º andar, parte, Leblon 

Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (21) 2159 6620 

Correio Eletrônico: middleoffice@vincipartners.com/jbebb@vincipartners.com 

Website: www.vincipartners.com 

 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar 

Rio de Janeiro – RJ 

Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º ao 4º andares 

São Paulo – SP 

Website: www.cvm.gov.br 

 

As informações contidas neste Anúncio estão em consonância com o Regulamento e 

o Prospecto. Ao potencial investidor é recomendada a leitura completa e cuidadosa 

do Regulamento e do Prospecto ao aplicar seus recursos no Fundo, com especial 

atenção às informações que tratam do objetivo e política de investimento do Fundo, 

da composição da carteira e das disposições do Regulamento e do Prospecto que 

tratam sobre os fatores de risco aos quais o Fundo e, consequentemente, o investidor, 

estão sujeitos. 

 

O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descrito nas Seções 

intituladas “Fatores de Risco” do Regulamento e do Prospecto. Ainda que o Administrador 

http://www.bradescobemdtvm.com.br/
http://www.vincipartners.com/
mailto:middleoffice@vincipartners.com/jbebb@vincipartners.com
http://www.cvm.gov.br/


mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação de 

possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. Além disso, a rentabilidade que 

venha a ser obtida pelo Fundo não representará garantia de rentabilidade futura para o 

investidor. 

 

O Fundo não conta com garantia do Administrador, da Gestora, do Custodiante ou do Fundo 

Garantidor de Créditos – FGC.  

 

O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações 

prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, do Administrador e das Cotas a 

serem distribuídas. 

 

A Oferta teve início em 11 de outubro de 2018. 

 

Leia o Regulamento e o Prospecto antes de aceitar a Oferta.  

*** 


