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São Paulo, 06 de março de 2020. 

 

 

Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO VOTORANTIM FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DOLAR (“Fundo”) 

 

Prezados Senhores, 

 

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do Votorantim Fundo 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Cambial Dólar, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

03.319.016/0001-50, (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, convocar V.Sa. para 

reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Condomínio 

Rochaverá, Torre A, 11º andar, São Paulo – SP, no dia 26 de março de 2020, para deliberar, em primeira 

convocação, às 14:00hrs., sobre os assuntos constantes abaixo. 

 

Não se registrando a presença de cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia 

Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, vinte minutos após 

o horário da primeira convocação. 

 

Os cotistas poderão examinar, na sede da Administradora, os documentos pertinentes às propostas a serem 

submetidas à apreciação na Assembleia, no site da Administradora, (https://www.bancobv.com.br), clicar em 

“Asset Management”; clicar em “Fundos de Investimento”, e “Fundos Líquidos” inserir o nome do Fundo no campo 

“Busque o fundo pelo nome”, localizar o Fundo e clicar em “Cartas aos Cotistas”. 

 

Ordem do dia:  

a) Alterar a denominação social do Fundo para: “BV DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO”.  

b) Em virtude da alteração do item “a” acima alterar o Artigo 1º do Regulamento do Fundo, conforme segue: 

“Artigo 1º - O BV DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO, doravante denominado abreviadamente FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, 

com prazo indeterminado de duração, destinado à captação de recursos junto a investidores em geral, é regido 

por este Regulamento e pelas disposições legais aplicáveis.”  

 

 

Atenciosamente, 

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA. 
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