BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura
CNPJ Nº 34.964.179/0001-19
(“Fundo”)
.......................................................................................................................................
ATA DE CONSOLIDAÇÃO DE CONSULTA FORMAL
1.

Data, hora e local:

Aos 07 de julho, às 09:00 horas, na sede social do Modal Asset Management Ltda. (a
“ADMINISTRADORA”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia
de Botafogo, nº. 501 – Torre Pão de Açúcar, 6º andar - parte, Botafogo.
2.

Convocação:

Realizada mediante procedimento de consulta formal, nos termos dos parágrafos
segundo e terceiro do artigo 48 do regulamento do Fundo, enviada a todos os cotistas
em 19 de junho de 2020.
3.

Mesa:

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar
Secretária: Luiza Sarué Szechtman
4.

Ordem do Dia:

(i)
Visando oferecer aos cotistas do Fundo maior liquidez, deliberar sobre o
desdobramento de cotas classe A emitidas no âmbito da primeira emissão do Fundo,
de modo que o número de cotas seja 9 (nove) vezes maior, ou seja, com a entrega de
8 novas cotas para cada cota detida, em 07/07/2020. Dessa forma, a quantidade total
de cotas classe A do Fundo passaria de 560.000 (quinhentas e sessenta mil) para
5.040.000 (cinco milhões e quarenta mil), com implementação na abertura de 08 de
julho de 2020 (cotas ex-desdobramento).
5.

Quórum de Resposta da Consulta Formal:

Cotistas representando 0,79% (setenta e nove centésimos por cento) das cotas
emitidas.
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6.
Deliberações tomadas por cotistas representando 0,79% (setenta e nove
centésimos por cento) das cotas emitidas:
(i)
Foi aprovado o desdobramento de cotas classe A emitidas no âmbito da
primeira emissão do Fundo de modo que o número de cotas seja 9 (nove) vezes
maior, ou seja, com a entrega de 8 novas cotas para cada cota detida, em 07/07/2020,
visando oferecer aos cotistas do Fundo maior liquidez. Dessa forma, a quantidade
total de cotas classe A do Fundo passaria de 560.000 (quinhentas e sessenta mil) para
5.040.000 (cinco milhões e quarenta mil), com implementação na abertura de 08 de
julho de 2020 (cotas ex-desdobramento).
As novas cotas participarão em igualdade de condições com as cotas atualmente
existentes em eventual distribuição de provento.
As novas cotas serão creditadas em 10/07/2020.
7.

Encerramento:

Encerrou-se o prazo para recebimento de resposta à consulta formal aos cotistas do
BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura em 06 de
julho de 2020.

Confere com a original.
______________________________________________________
Luiza Sarué Szechtman
Secretária
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