INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ/MF nº 23.000.802/0001-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os cotistas do INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“Fundo”), inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 23.000.802/0001-05, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM
555”) e do Regulamento do Fundo, convocados pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
qualidade de administradora do Fundo (“Administradora” ou “RJI”), para a Assembleia Geral de Cotistas a ser
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, às 15 horas (“Assembleia Geral” ou “AGC”), via videoconferência (Google
Meet), tendo em vista a situação de pandemia, cujos dados para conexão serão remetidos um dia antes da
realização da assembleia. Tal convocação se deu em razão da deliberação dos cotistas pela manutenção do
fechamento do Fundo para resgates e aplicações por tempo indeterminado, em Assembleia Geral de Cotistas
iniciada em 20 de outubro de 2020 e encerrada em 30 de outubro de 2020, sendo assim a presente convocação
seguirá com a ordem do dia abaixo:
1) Reabertura do Fundo para resgates e aplicações.
Ressaltamos que a Ordem do Dia foi solicitada pela Gestora, na forma do artigo 69, caput, da ICVM 555.
A Assembleia Geral será instalada com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria
de votos, na forma do art. 7.7., do Regulamento do Fundo.
Somente poderão votar os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data de convocação da
Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos a menos de 01 (um) ano.
Os cotistas que não puderem participar da assembleia por via conferência telefônica, poderão formalizar o voto
por meio eletrônico. O voto deverá ser assinado e encaminhado, através do e-mail legal@rjicv.com.br, até às 23
horas e 59 minutos do dia 23 de fevereiro de 2021. As assinaturas serão confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.
Os cotistas que forem proferir o voto durante a assembleia que será realizada por conferência telefônica, deverão
formalizar o voto até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de fevereiro de 2021, sob pena de não terem o voto
computado no encerramento da ata. As assinaturas também serão confirmadas conforme cadastro realizado
junto a Administradora.
Os cotistas também podem obter informações através do e‐mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 35004507.
Rio de Janeiro/RJ, 05 de fevereiro de 2021.
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora do Fundo
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VOTO PROFERIDO
INFINITY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de fevereiro de 2021, às 15h.

ASSUNTO

VOTO

1) Reabertura do Fundo para resgates e aplicações.

NOME DO COTISTA

( ) Sim
( ) Não; ou
( ) Abstenção.

CNPJ

ASSINATURA

Os cotistas que não puderem participar da assembleia por via conferência telefônica, poderão formalizar o voto
por meio eletrônico. O voto deverá ser assinado e encaminhado, através do e-mail legal@rjicv.com.br, até às
23 horas e 59 minutos do dia 23 de fevereiro de 2021. As assinaturas serão confirmadas conforme cadastro
realizado junto a Administradora.
Os cotistas que forem proferir o voto durante a assembleia que será realizada por conferência telefônica,
deverão formalizar o voto até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de fevereiro de 2021, sob pena de não terem
o voto computado no encerramento da ata. As assinaturas também serão confirmadas conforme cadastro
realizado junto a Administradora.
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