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� Administradora de fundos independente, especializada na estruturação de veículos de
investimento e na prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria para
FIP’s, FIC FIP’s e FMIEE’s.

� Participação ativa no desenvolvimento do mercado brasileiro de participações há mais de
10 anos.

� Equipe altamente qualificada no segmento de ativos alternativos, com sistemas
(SunGard/Investran®) e processos específicos.

� Estruturação, constituição, gestão e administração de mais de 50 FIP’s, FIC FIP’s e
FMIEE’s, bem como veículos constituídos e captados no exterior com a finalidade de
realizar investimentos no Brasil e na América Latina.

� Missões:

(i) auxiliar os investidores na criação de estruturas de governança que tragam
segurança jurídica e operacional ao fundo;

(ii) permitir que os gestores não desperdicem seu tempo com assuntos não
relacionados aos investimentos e desinvestimentos do fundo; e

(iii) fiscalizar o cumprimento dos termos e condições do regulamento acordado entre
investidores, gestor e administrador.

SOBRE A LIONS
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� ANTES:
• Falta de Jurisprudência
• Prazo - Análise Posterior

� DEPOIS:
• Critério Objetivo
• Prazo - Análise Prévia

� DÚVIDAS
• Quais tipos de fundos?
• Gestor?
• Quotista?
• Companhias Investidas?

RESOLUÇÃO Nº 02/12
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� FUNDOS:
• Fundos Multimercados e Fundos de Ações (Instrução CVM 409)
• Fundos Imobiliários (Instrução CVM 472)
• Fundos de Participações e de Empresas Emergentes (Instruções CVM

391 e 209)

� QUOTISTAS:
• Capital Pulverizado
• Confidencialidade
• Obtenção de Informações

� GESTOR:
• Gerador da obrigação de notificar
• Grandes grupos
• Faturamento vs. Mercado Relevante

PONTOS EM DISCUSSÃO
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� Os fundos e seus investimentos geram preocupações concorrenciais?

� Como funciona o controle no FIP?

� É cabível um formulário simplificado para os fundos de investimento?

� Como excluir as pequenas transações de venture capital e seed

capital das notificações?

� Devemos somar os faturamentos de todas as companhias que o
gestor participa (acima de 20%)?

PONTOS EM DISCUSSÃO



Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 146, 12º andar
04542-000 – São Paulo, SP, Brasil

Tel.: + 55 (11) 2856-6240

www.lionstrust.com.br

Contato

MARCO PISANI

Sócio

pisani@lionstrust.com.br


