AVISO AOS COTISTAS
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME nº 34.964.179/0001-19
administrado pelo

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ/ME 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/ME nº 02.888.152/0001-06
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, Conjunto 52, São Paulo- SP
Código ISIN nº BRBRZPCTF005
Código de Negociação na B3 BRZP11
Classificação ABVCAP|ANBIMA: Diversificado Tipo 3

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 seu administrador, MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
(“Administrador”), vem a público comunicar ao mercado a realização de amortização de
cotas no período de 12 (doze) meses a partir da data deste Aviso.
1. Amortização de Cotas
A BRZ Investimentos Ltda. (“Gestora”), em cumprimento de suas funções na
qualidade de gestora do Fundo, observou que diante da atual posição de caixa, bem
como da expectativa de recebimento, pelo Fundo, de dividendos a serem distribuídos
pelo Porto Itapoá, companhia investida indiretamente, no decorrer do ano em curso,
há a viabilidade de amortização de cotas.
Assim, nos termos da Seção XI do Regulamento do Fundo, a Gestora orientou o
Administrador a estender o período de realização de amortizações mensais por 12
(doze) meses, conforme detalhado na tabela abaixo, totalizando um montante de R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais), sendo cada parcela em um total de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Novas Parcelas”). Apenas para fins de
esclarecimento, as Novas Parcelas são complementares àquelas com pagamento até

09/03/2021, conforme informado no Aviso aos Cotistas divulgado em 22 de maio de
2020.
Data Base para
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31/01/22
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28/02/22

09/03/22

Adicionalmente, a Gestora continuará avaliando, em base mensais, a situação de
caixa do Fundo, inclusive vis-à-vis o recebimento de dividendos pelo Fundo, para
realização de amortizações complementares àquelas acima mencionadas.
2. Divulgação de Avisos e Comunicados ao Mercado
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”): (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 “Centrais de Conteúdo”, “Central de Sistemas”, clicar em “Consulta a Fundos”,
“Fundos de Investimento”, buscar por “BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em

Participações em Infraestrutura”, e, então, localizar o documento desejado); e (iii) da B3:
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/ofertas-encerradas/brz-infra-portos-fundo-de-investimento-em-participacoesem-infraestrutura-1-emissao.htm., e, então, localizar o documento requerido.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.

