
 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INFINITY TIGER 

ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

 

 

DATA: 29 de outubro de 2019 

LOCAL: SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília, 7º andar, Brasília/DF, CEP 70.072-900 

HORÁRIO: 15:15hs  

 

Senhor Cotista, 

 

A BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BRB DTVM”), inscrita 

no CNPJ sob o nº 33.850.686/0001-69, na qualidade de Administrador do INFINITY TIGER 

ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 

15.188.380/0001-07 (“Fundo”), convoca os cotistas para Assembleia Geral Extraordinária, a 

ser realizada no dia 29/10/2019, às 15:15hs, na sede do Administrador, para aprovar um 

ou outro dos itens a seguir:  

 

(i) Transferência da administração e da custódia do Fundo para a PLANNER 

CORRETORA DE VALORES S/A (“PLANNER” ou “Novo Administrador”), inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, a partir da data de realização da 

Assembleia, sendo que o Regulamento a entrar em vigor na data de 

transferência será o mesmo aprovado na Assembleia de 29/08/2019, com as 

alterações necessárias à atualização dos dados cadastrais dos novos prestadores 

de serviços; e caso a transferência não seja realizada em até 5 (cinco) dias úteis 

após a Assembleia, ocorrerá a liquidação do Fundo, conforme plano de liquidação 

apresentado pelo Gestor, constante do item “Informações Adicionais” da 

convocação.  

OU 

 

(ii) Liquidação imediata do Fundo, conforme o plano de liquidação apresentado pelo 

Gestor, constante do item “Informações Adicionais” da convocação.  

 

 

Informações Adicionais:  

 

Plano de liquidação informado pelo Diretor de Gestão da Infinity Asset: Venda das posições de 

títulos públicos no prazo máximo de 5 dias úteis; e para os contratos de derivativos serão 

necessários no máximo 10 dias úteis. Os fundos investidos são liquidados em d+1. 

 

Caso o cotista se manifeste pela aprovação dos dois itens, para fins de cômputo dos votos, 

somente será considerado como tendo sido aprovado o item (i). 

 

Caso V.Sa. não possa comparecer à reunião, gentileza, preencher, assinar e encaminhar via 

digitalizada do Modelo de Manifestação de Voto, anexo, para agqfundosdtvm@brb.com.br; e 

original para a BRB DTVM, no endereço SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília, 7º andar, 

Brasília/DF, CEP 70.072-900, A/C Helena Carvalho, até o dia 28/10/2019. 

 

 

 

BRB – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

ADMINISTRADORA 



 
 

 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO  

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

CNPJ/MF 15.188.380/0001-07 

 

 

___________________________________________________________________________, 

inscrito no CPF/MF (ou CNPJ/MF) sob o n° _________________________________________, 

vem por meio desta manifestar seu voto na matéria constante da ordem do dia da Assembleia 

Geral Extraordinária do INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO 

RENDA FIXA, a ser realizada em 29/10/2019, conforme segue: 

 

 

(i) Transferência da administração e da custódia do Fundo para a PLANNER CORRETORA DE 

VALORES S/A (“PLANNER” ou “Novo Administrador”), inscrita no CNPJ sob o nº 

00.806.535/0001-54, a partir da data de realização da Assembleia, sendo que o Regulamento a 

entrar em vigor na data de transferência será o mesmo aprovado na Assembleia de 

29/08/2019, com as alterações necessárias à atualização dos dados cadastrais dos novos 

prestadores de serviços; e caso a transferência não seja realizada em até 5 (cinco) dias úteis 

após a Assembleia, ocorrerá a liquidação do Fundo, conforme plano de liquidação apresentado 

pelo Gestor, constante do item “Informações Adicionais” da convocação.  

 

 

(   ) Aprovado  

(   ) Reprovado  

(   ) Abstenção 

 

 

(ii) Liquidação imediata do Fundo, conforme o plano de liquidação apresentado pelo Gestor, 

constante do item “Informações Adicionais” da convocação.  

 

(   ) Aprovado  

(   ) Reprovado  

(   ) Abstenção 

 

 

 

 

Assinatura do cotista (ou representantes legais) 

 

 

Nome: _____________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ: __________________________________________________ 


