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INFINITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ/MF no 23.000.848/0001-16 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de maio de 2021, às 11h, via videoconferência, com formalização de votos, 

através da plataforma Google Meet (“Assembleia” ou “AGC”), nos termos do Ofício CVM nº. 6, de 26 de março de 

2020, tendo em vista a excepcionalidade da atual situação de pandemia.  

 

CONVOCAÇÃO: Conforme correspondência enviada pela Administradora do Fundo, RJI Corretora de Valores 

Mobiliários (“RJI” ou “Administradora”), aos cotistas em 12 de maio de 2021. 

 

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Adriana Meliande, que convidou a Sra. Agnes Dias para 

secretariar a Assembleia.  

 

PRESENÇA: (i) Cotistas representando 51,99% (cinquenta e um vírgula noventa e nove por cento) das cotas em 

circulação; (ii) as Sras. Adriana Meliande e Agnes Dias, como representantes da Administradora; e (iii) a Sra Karina 

Miloni, na qualidade de representante da Gestora, INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS LTDA. (“Infinity Asset” ou “Gestora”).  

 

ORDEM DO DIA:   

1) A incorporação do INFINITY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF n 

 07.901.425/0001-10, pelo Fundo, nos termos do Artigo 7.1., (iii), do Regulamento do Fundo, ambos 

 administrados pela Administradora e mesma Gestora; e 

2) Autorização à Administradora para praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação do item 

 “1”, tais como a consolidação do Regulamento do Fundo. 

 

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, foi questionado se alguém era contra a Assembleia ser presidida pela Sra. 

Adriana Meliande e secretariada pela Sra. Agnes Dias, pelo que ninguém se opôs. Da mesma forma, foi perguntado 

se alguém se opunha à gravação da Assembleia, que ficará disponível na sede da Assembleia para consulta pelos 

cotistas, e todos se manifestaram favoravelmente à gravação. Desta forma, foi lida a convocação e submetida à 

votação do itens constantes da Ordem do Dia. 

 

Iniciada a votação do item “1” da Ordem do Dia, a totalidade dos cotistas presentes, detentores de 51,99% 

(cinquenta e um vírgula noventa e nove por cento) das cotas em circulação aprovou a incorporação do INFINITY 

EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF n 07.901.425/0001-10 (“Infinity Eagle”), 

pelo Fundo.  



Rua do Ouvidor– 97 – 7º Andar – Centro 

– Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 - 

Brasil  

Rua da Bélgica – 10 – Sala 605 – Comercio 

– Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil  

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

 
 

 
2 

Quanto à votação do item “2” da Ordem do Dia, a totalidade dos cotistas presentes, detentores de 51,99% 

(cinquenta e um vírgula noventa e nove por cento) das cotas em circulação votou no sentido de autorizar a 

Administradora para a prática de todos e quaisquer atos necessários à efetivação do item “1”. 

 

Sendo assim, considerando a aprovação de ambos os itens, a Administradora informou que a incorporação será 

realizada no fechamento do dia 09 de junho de 2021, portanto já concluída na abertura do dia posterior, 10 de 

junho 2021, conforme alinhado entre administração e gestão do Fundo. Neste momento, a Gestora esclarece que 

a definição da data se deu uma vez que, no fechamento do mês de maio há o evento de come-cotas, o que 

demanda bastante o operacional no início do mês de junho, portanto, para garantir o sucesso da operação foi 

alinhada esta data. 

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada esta ata que foi aprovada pelos 

presentes. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 27 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

ADRIANA MELIANDE 

Presidente da Mesa 

AGNES DIAS 

Secretária 
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