
 

 

 

 

São Paulo, 04 de agosto de 2021. 

 

 

Aos  

 

Cotistas do AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

 

Ref.: Edital de Convocação de Assembleia Geral de Cotistas 

 

 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada, com sede social na cidade e Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 23.025.053/0001-62, a qual é autorizada pela CVM a exercer a 

atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 

14.796, de 30 de dezembro de 2015, e todos os atos a ela correlatos, na qualidade de administrador 

(“Administrador”) do AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob nº 17.007.919/0001-00 (“Fundo”), vem, pela presente, 

convocar os cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas (“Assembleia Geral”), em 

19 de agosto de 2021, às 14:00 horas, via videoconferência, para deliberar acerca da seguinte ordem do 

dia: sobre a aprovação das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativo 

ao exercício social findo em 30 de novembro de 2020. 

 

Informamos que todo o material suporte para as deliberações a serem tomadas na Assembleia ora 

convocada se encontra disponível com a presente convocação. Caso tenha problemas em acessar, favor 

entrar em contato através do endereço fip@brltrust.com.br, indicando no título do e-mail o nome do 

Fundo e a data da Assembleia. 

 

Excepcionalmente para esta Assembleia, em vista das orientações do Ministério da Saúde com relação a 

COVID-19, não haverá a possibilidade de participação presencial, apenas por videoconferência, sendo o 

voto do cotista computado somente mediante recebimento de manifestação de voto nos termos da 

minuta anexa, sendo este considerado válido somente após o recebimento eletrônico ou físico de 1 (uma) 

via da manifestação pela Administradora antes da realização da Assembleia, ou seja, até a data máxima 

de 19 de agosto de 2021 às 14:00 horas (“Voto Escrito”). Ressalvas no voto, comentários e/ou discussões 
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relativas à ordem do dia da Assembleia só poderão ser realizados por videoconferência, por meio de 

participação na Assembleia. 

 

Seguem dados para conexão remota: 

 

Link da Reunião via Zoom: 

https://brltrust-br.zoom.us/j/98402459929?pwd=RXA3ZHZLSm4xOW5RdXhQb2FSZTlrQT09 

 

ID da reunião: 984 0245 9929 

Senha de acesso: 496874 

  

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que V. Sas. 

entenderem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração. 

 

São Paulo/SP, 04 de agosto de 2021 

 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. 

Na qualidade de Administradora do AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA 

https://www.google.com/url?q=https://brltrust-br.zoom.us/j/98402459929?pwd%3DRXA3ZHZLSm4xOW5RdXhQb2FSZTlrQT09&sa=D&source=calendar&ust=1628532152475215&usg=AOvVaw1Fye6W3f3DFoeftsenl1Ug

