
 

 
 

 

INFINITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  

CNPJ nº 23.000.848/0001-16 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, instituição financeira com sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 – 10º andar –, Itaim Bibi, São Paulo/SP , inscrita no CNPJ 

sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Administradora” ou “Planner”), na qualidade de 

administradora do INFINITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, 

inscrito no CNPJ sob o nº 23.000.848/0001-16 (“Fundo”), em virtude das circunstâncias 

extraordinárias que resultaram na remarcação (impairment) de determinados ativos 

detidos pelo Fundo, notadamente, aqueles com lastro em crédito privado vinculado às 

sociedades Ajuz Business & Solution Administração de Bens Próprios e Participações Ltda. 

e Terra Investimentos DTVM Ltda., conforme divulgadas ao mercado em 29 de setembro de 

2020 e que ocasionaram, em 1º de outubro de 2020, o fechamento do Fundo para aplicações 

e resgates, em atenção à solicitação da Infinity Asset Management Administração de 

Recursos Ltda. (“Gestora”), convoca V.Sas., titulares de cotas do Fundo (“Cotistas”), para a 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a se realizar em 19 de outubro de 2020, às 

10h30min. A ordem do dia será composta por: 

 

A. Deliberação, tendo em vista o fechamento do Fundo para aplicações e resgates por 

período superior a 5 (cinco) dias, sobre a adoção de uma das alternativas previstas 

no §2º do art. 39 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme 

alterada, quais sejam: (i) a substituição da Administradora, da Gestora ou de ambos; 

(ii) a reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgates e aplicações; 

(iii) a possibilidade do pagamento de resgate(s) em ativos financeiros; (iv) a cisão 

do Fundo; ou, por fim (v) liquidação do Fundo. 

 

 
Excepcionalmente, como medida de prevenção ao Covid-19, a Assembleia ocorrerá 

remotamente e exclusivamente por meio da plataforma zoom a ser disponibilizada pela 

Administradora, conforme dados abaixo identificados: 

Link para acesso à plataforma zoom via navegador:  

https://us02web.zoom.us/j/85304640067?pwd=UVRUQ1pTdTRSVWVGU1UrMXM2OVlV

dz09 

 

https://us02web.zoom.us/j/85304640067?pwd=UVRUQ1pTdTRSVWVGU1UrMXM2OVlVdz09
https://us02web.zoom.us/j/85304640067?pwd=UVRUQ1pTdTRSVWVGU1UrMXM2OVlVdz09
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Somente poderão votar na AGEC os titulares de cotas inscritos no registro de Cotistas nesta 

data, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 

(um) ano. 

 

Os Cotistas poderão manifestar seu voto por meio eletrônico, desde que recebido pela 

Administradora com até 1 (um) dia útil de antecedência à data prevista para a realização da 

Assembleia, nos termos do Regulamento.  

 

Os Cotistas ou seus representantes deverão apresentar ou enviar, em conjunto com sua 

manifestação eletrônica de voto os respectivos documentos de identificação e/ou prova de 

representação.1 

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para eventuais 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

São Paulo, 07 de outubro de 2020. 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A  

Administradora 

 

 
1 (i) pessoa física: cópia de identificação com foto (RG, RNE, CNH); (ii) pessoa jurídica: cópia autenticada do 
último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação outorgando poderes de representação (ata 
de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); documento de identificação com foto do(s) 
representante(s) legal(is); e (iii) fundos de investimento: cópia autenticada do último regulamento 
consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e ou procuração); Documento de identificação com foto 
do(s) representante(s) legal(is).   
 
 


