
 

   

EIG PRUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF N.º 22.957.598/0001-44 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2018. 

 

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 de janeiro de 2018, às 10h, na sede social do MODAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e Estado do Rio 

de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 501, 5º andar (parte), bloco 01, Botafogo, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 05.389.174/0001-01, o qual é autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato 

Declaratório n.º 7.110, expedido em 29 de janeiro de 2003 (“Administrador”). 

 

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os 

cotistas do EIG PRUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

(“Fundo”), nos termos do artigo 26, §1º da Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016. 

 

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Presidente: Pedro Marcelo Luzardo Aguiar  

Secretário: Paula Campos Leão 

 

IV. ORDEM DO DIA:  

 

(i) Deliberar sobre a alteração da forma de cobrança da taxa de custodia do Fundo. 

 

V. DELIBERAÇÕES: Os cotistas titulares da totalidade das cotas subscritas do Fundo, em 

unanimidade e sem restrições, deliberaram: 

 

(i) Alterar a forma de cobrança da taxa de custodia do Fundo, a fim de determinar que a 

remuneração incidirá sobre o patrimônio líquido médio mensal. Desta forma, fica aprovada a 

inclusão do parágrafo sétimo no artigo 30 do Regulamento do Fundo com a seguinte redação: 

 

“Artigo 30. (...)  

 

§7. A remuneração prevista no § 6º deste artigo deve incidir sobre o patrimônio líquido 

médio mensal do FUNDO, observadas as faixas de PL acima definidas, considerando o valor 

mínimo mensal de R$ 15.000,00, a ser debitada do próprio FUNDO.” 

 

(ii) Aprovar a nova versão do Regulamento do Fundo, consolidando as modificações aprovadas 

e outros ajustes necessários, o qual passará a vigorar a partir da presente data, conforme texto 

lido, constante no documento em anexo; 

 

 



 

   

(iii) Aprovar a submissão à CVM o presente instrumento, bem como quaisquer outros 

documentos exigidos pela regulamentação em vigor. 

 

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, 

aprovada e assinada pela mesa e pelos cotistas presentes. 

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018. 

 

Confere com original. 

 

 

_________________________ 

MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 


