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À 
 
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
Controle de Passivo 
assembleia@modal.com.br  
Praia de Botafogo, nº 501, salão 501 (parte), Bloco I - Botafogo 
Rio de Janeiro, RJ - Brasil 
CEP: 22250-040 
 
Ref.: Manifestação de Voto da Consulta Formal do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MELROSE MULTIESTRATÉGIA. 
 
Prezados,  
 
Nos termos do Regulamento do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MELROSE MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.309.354/0001-64 
(“Fundo”), o Cotista do Fundo abaixo identificado vem, por meio desta, manifestar seu 
voto em relação à Ordem do Dia da Consulta Formal a ser concluída em 13 de dezembro 
de 2021 às 17h00 (“Consulta Formal”), a saber: 
 
1. A aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referente ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o respectivo parecer do auditor 
independente, indicadas no Anexo II. 
 

VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 
 
 
2. A aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referente ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, bem como o respectivo parecer do auditor 
independente, indicadas no Anexo III. 
 

VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 
 
3. A substituição dos atuais prestadores de serviços do Fundo responsáveis pela 
Administração, Gestão e Custódia no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da 
Data da Apuração, cuja data será previamente informada aos Cotistas, sob pena de 
renúncia pela Administradora e dos atuais prestadores de serviço e posterior liquidação 
do Fundo, por:  

 
(a) INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA (“INDIGO”), com sede na Cidade e Estado de São Paulo, 
na Rua Iguatemi, nº 192, 25º, andar, cj. 254, Itaim Bibi, CEP  01451-010, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.329.598/0001-67, devidamente autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para prestar os referidos 
serviços, conforme proposta indicada no anexo IV; 
 

VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 
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OU 
 
(b) MDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA. (“MDL”), com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 89, sala 804 – Botafogo 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 27.463.343/0001-49, devidamente 
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para prestar o serviço 
de Administração, conforme proposta indicada no Anexo V; a ARENA CAPITAL 
ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“ARENA”), com  sede na Cidade  
e  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  na  Rua  Voluntários  da  Pátria,  nº.  89, sala 702, 
Botafogo, inscrito no CNPJ sob o nº 08.882.311/0001-33, para prestar o serviço 
de Gestão da carteira do Fundo; e a dispensa do Banco Modal S.A como 
custodiante, conformidade com o disposto no Artigo 37 da Instrução CVM nº 
578/16, conforme proposta indicada no Anexo VI. 

 
VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 

 
 
4. Por ocasião da aprovação da matéria prevista no item anterior, aprovar a alteração 
do Regulamento do Fundo, nos Capítulos V e XII que dispõem, respectivamente, sobre: 
“Prestadores de Serviços de Administração e Outros”; e “Remuneração do 
Administrador e do Gestor”, a fim de contemplar as informações descritas nas propostas 
de prestação de serviços apresentadas à Administradora pelo INDIGO ou MDL e ARENA, 
em conformidade com a deliberação. 
 

VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 

 
* Ao manifestar meu voto: 
a) declaro-me (i) ciente das hipóteses de impedimento de participação nas deliberações, 
conforme previsto no Regulamento e na regulamentação aplicável, (ii) desimpedido de 
deliberar sobre as matérias da Consulta Formal; e (iii) ciente de que as condições 
operacionais para a substituição da administração serão definidas entre a 
Administradora e Nova Administradora; e 
 
b) autorizo a Administradora, o INDIGO ou MDL e ARENA, conforme aplicável, a praticar 
todos e quaisquer atos necessários à efetivação das matérias da Ordem do Dia que 
forem devidamente aprovadas, incluindo a consolidação do Regulamento do Fundo de 
acordo com as deliberações tomadas, bem como a posterior alteração do Regulamento 
prevista no item 4 da Ordem do Dia. 

IDENTIFICAÇÃO DO COTISTA 
 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Assinatura do Cotista:____________________________ 
 
Local e Data: _____________________, ___ de __________ de ______. 
 

 


