CONSULTA FORMAL AOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INCUBE MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME Nº 13.315.801/0001-98
A MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade limitada com sede na cidade e no Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, salão 601, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 05.230.601/0001-04 (“Administradora”), devidamente autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários por meio do Ofício nº 1120/2019/CVM/SIN/GAIN, de 8 de novembro
de 2019, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INCUBE MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.315.801/0001-98 (“Fundo”), em
conformidade com o Regulamento do Fundo (“Regulamento”), vem, por meio desta, convocar
os cotistas do Fundo (“Cotistas”) para deliberar, em processo de Consulta Formal a ser concluída
em 17 de novembro de 2021, às 18h (“Data de Apuração”), nos termos do Regulamento e da
regulamentação aplicável, sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
1.
A aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de março
de 2020 e em 31 de março de 2021 e pareceres dos auditores independentes;
Nos termos do artigo 25 do Regulamento do Fundo, cada cota corresponde a 1 (um) voto. Todos
os documentos pertinentes à matéria que será deliberada na Consulta Formal estão disponíveis,
na sede da Administradora, para exame pelos Cotistas interessados, e, como anexo à presente
convocação, seguem as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais acima
mencionados.
Os Cotistas poderão manifestar o seu voto por meio da “Manifestação de Voto”, conforme
modelo em anexo, ou, ainda, mediante comunicação escrita ou eletrônica, desde que o voto
seja enviado à Administradora até a Data de Apuração, para os endereços abaixo:
ENVIO DE VOTO:
A/C: Controle de Passivo
MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I, Salão 601 – Botafogo
CEP:
22250-040,
Rio
de
Janeiro
RJ
e-mail: assembleia@modal.com.br/controle.passivo@modal.com.br

-

Brasil

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

