AVISO AOS COTISTAS

BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
CNPJ nº 34.964.179/0001-19
Código ISIN nº BRBRZPCTF005
Código de Negociação na B3 BRZP11
Classificação ABVCAP|ANBIMA: Diversificado Tipo 3
administrado pelo

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ nº 05.230.601/0001-04
Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 6º andar (parte), Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
e gerido pela

BRZ INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ nº 02.888.152/0001-06
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, Conjunto 52, São Paulo- SP
O BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (“Fundo”), fundo de
investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), representado por sua
administradora, MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA. (“Administradora”), vem a comunicar aos cotistas a realização de Ato do
Administrador para dispor da seguinte matéria:

1. Emissão de Classe de Cotas B
Foram emitidas, na data de 21 de julho de 2020, cotas Classe B, por meio de oferta pública com esforços restritos nos termos
da Instrução CVM nº 476, destinada exclusivamente ao Gestor e/ou às Partes Relacionadas do Gestor contra o Capital
Autorizado, sem a necessidade de realização de assembleia geral de cotistas, com base nas características indicadas no
Suplemento em anexo ao ato do administrador do Fundo de acordo com o Anexo I ao presente Aviso.

2. Divulgação de Avisos e Comunicados
Este Aviso foi divulgado nas seguintes páginas da rede mundial de computadores do Administrador, da CVM, e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos seguintes websites: (i) do Administrador: https://www.modalasset.com.br (neste website,
acessar ”Fundos de Investimento” localizado na parte superior da página inicial; em seguida acessar “Ofertas ICVM 400” e buscar
o BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura; ” e, então, localizar o documento requerido (ii) da
CVM: www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de
Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “BRZ Infra Portos Fundo de
Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então, localizar o documento desejado); e (iii) da B3: www.b3.com.br, neste
site acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos
> “BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão” e, então, localizar o documento
requerido.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

Anexo I

Ato do Administrador do
BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura
CNPJ/ME nº 34.964.179/0001-19
…………………………………………..…………………………………………………..

Por este instrumento particular, Modal Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
05.230.601/0001-04, instituição com sede à Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar, 6º
andar - parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040, devidamente autorizada pela CVM a
exercer a atividade de prestação de serviços de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários através do Ofício nº 1120/CVM/SIN/GAIN, de 08 de novembro de 2019 (“Modal” ou
“Administradora”), neste ato representada na forma de seu contrato social, na qualidade de
administradora do BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.964.179/0001-19 (“Fundo”), conforme faculta o artigo 25,
parágrafo sexto do regulamento do Fundo, resolve:

Emitir, na presente data, cotas Classe B, por meio de oferta pública com esforços restritos nos
termos da Instrução CVM nº 476, destinada exclusivamente ao Gestor e/ou às Partes Relacionadas
do Gestor contra o Capital Autorizado, sem a necessidade de realização de assembleia geral de
Cotistas, com base nas características indicadas no Suplemento em anexo (Anexo I).

Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020

_________________________________________________________
Modal Asset Management Ltda.

ANEXO I
SUPLEMENTO DE COTAS

Exceto se disposto de forma diversa, aplicam–se a este suplemento da 1ª (primeira) emissão de
Cotas Classe B, os mesmos termos e definições estabelecidos no Regulamento.

Montante Inicial da Emissão:

R$ 661.750,82 (seiscentos e sessenta e um mil
setecentos e cinquenta reais e oitenta e dois
centavos).

Quantidade de Cotas Classe B:

8.130,6158 (oito mil cento e trinta inteiros vírgula
seis um cinco oito) Cotas Classe B

Valor Unitário da Cota Classe B:

R$ 81,39 (oitenta e um reais e trinta e nove
centavos).

Preço de Subscrição:

R$ 81,39 (oitenta e um reais e trinta e nove
centavos).

[Distribuição Parcial e Montante N/A
Mínimo da Emissão]:

Aplicação mínima por investidor:

N/A

Forma de Distribuição:

Pública com reforços restritos, nos termos da
Instrução CVM nº 476

Procedimentos para Subscrição e As Cotas Classe B deverão ser totalmente subscritas
Integralização das Cotas Classe B:
durante o Período de Colocação (conforme definido
abaixo). A integralização deverá ocorrer à vista, em
moeda corrente nacional, no ato de subscrição.

Público Alvo:

Gestor e/ou pelas Partes Relacionadas do Gestor,
desde que Investidores Profissionais nos termos
Instrução CVM nº 539.

Período de Colocação:

6 (seis) meses.

Coordenador Líder:

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501, Bloco
1, Sala 501, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº. 05.389.174/0001-01, a qual é autorizada pela
CVM a exercer a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, por meio do Ato
Declaratório CVM nº 14.177, de 15 de abril de 2015.

