CONSULTA FORMAL AOS COTISTAS DO BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME Nº 34.964.179/0001-19
A MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.230.601/0001-04, com
sede na Praia de Botafogo, nº 501, bloco 1, salão 601, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250040, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ofício nº
1120/CVM/SIN/GAIN, de 08 de novembro de 2019 (“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”), vem, pela presente, nos termos do Regulamento do Fundo
(“Regulamento”), solicitar a V.Sas., na qualidade de cotistas do Fundo (“Cotistas”), que
respondam à presente Consulta Formal, nos termos do artigo 48, § 2º e §3º, do Regulamento,
até o dia 22 de julho 2021, sobre a seguinte matéria:
(i)
Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do Fundo, correspondentes ao Exercício
Social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e parecer dos auditores independentes.
Nos termos do Artigo 50, §1º, do Regulamento do Fundo, cada cota corresponde a 1 (um) voto,
e as deliberações serão tomadas pelo quórum de maioria simples das cotas dos presentes,
conforme o caput do mesmo dispositivo.
Todos os documentos pertinentes à matéria que será deliberada na presente Consulta Formal
estão disponíveis para exame pelos Cotistas interessados na sede da Administradora, bem
como no seu endereço eletrônico (https://www.modalasset.com.br/fundos-de-investimento/).
Os Cotistas poderão responder à presente Consulta Formal, conforme modelo de
“Manifestação de Voto” em anexo, mediante o envio de voto escrito e/ou por correio eletrônico
para os endereços abaixo:
A/C: Controle de Passivo
MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Praia de Botafogo, nº 501, bloco 1, salão 601,
CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
e-mail: assembleia@modal.com.br / controle.passivo@modal.com.br

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2021.
MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora

