ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ nº 07.670.115/0001-32
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ARGUCIACAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Administradora”), na qualidade
de administradora do ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
(“Fundo”), convoca todos os cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de
Cotistas, que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2017, às 10.00 horas, na sede da
Administradora, na Rua da Assembleia, nº 10, sala 3.701, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

Aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de outubro de 2016, disponível na sede da Administradora.

Nos termos do Artigo 22 do Regulamento do Fundo, os cotistas poderão apresentar
manifestação de voto sobre as matérias constantes da ordem do dia acima, por comunicação
escrita ou eletrônica, a ser computada nas deliberações da Assembleia Geral de Cotistas ora
convocada.
O cotista que tiver interesse em apresentar comunicação escrita ou eletrônica deverá enviar
a respectiva manifestação de voto (conforme modelo anexo) devidamente preenchida,
datada e assinada: (i) para a sede da Administradora, mediante protocolo comprobatório do
recebimento; (ii) por meio de correspondência com aviso de recebimento, na modalidade
“mão-própria”; ou (iii) por e-mail a atendimento@argucia.com.br.
Somente serão computadas as manifestações de voto recebidas pela Administradora até
às 18.00 horas do dia 23 de fevereiro de 2017, independentemente da data e horário de
postagem da correspondência, no caso de comunicação escrita, ou de envio do e-mail, no
caso de comunicação eletrônica.
Ressaltamos que o resumo das deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas ora
convocada, já contemplando os votos proferidos por meio de comunicação escrita ou
eletrônica, será comunicado a todos os cotistas, na forma e prazo previstos no Artigo 24,
§ 1º, do Regulamento do Fundo.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.
ARGUCIACAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora

