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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 11 de Fevereiro 
de 2022 às 17h00 (“Consulta Formal”), a saber: 
 

1. Deliberar sobre a utilização do ativo integrante da carteira do Fundo como 
pagamento de resgate das cotas do Fundo, na devida proporção de participação 
de cada cotista, mediante o recebimento de ações da companhia investida pelo 
Fundo, qual seja: Cachaça Brasileira Indústria e Comércio de Bebidas S.A. 
(“Cachaça Brasileira”), inscrita no CNPJ/ME sob o n° 17.366.565/0001-90, na 
liquidação do Fundo; e 

 
VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 

 
 

2. Deliberar sobre a contratação da Uhy Bendoraytes & Cia Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.170.852/0001-77, para a 
elaboração das demonstrações financeiras de encerramento do Fundo, em 
conformidade com o disposto no parágrafo 6º do artigo 16 da Instrução 579/16. 

 
VOTO: (  ) Favorável (  ) Contrário (  ) Abstenção 

 
 
* Ao manifestar meu voto: 
 
a) declaro-me (i) ciente de que o Fundo está em fase de liquidação; (ii) ciente das 
hipóteses de impedimento de participação nas deliberações, conforme previsto no 
Regulamento e na regulamentação aplicável; (iii) desimpedido de deliberar sobre as 
matérias da Consulta Formal; e (iv) autorizo a Administradora, a praticar todos os atos 
necessários e tomar as providências complementares para extinção do Fundo e 
proceder, perante todas as repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais e 
Municipais, ao cancelamento dos registros em nome do Fundo, podendo para tanto 
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assinar todos e quaisquer formulários, requerimentos e demais documentos principais 
ou acessórios necessários, em observância ao disposto no Regulamento. 
 

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

 
 


