
 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS II 

CNPJ/MF Nº 19.802.201/0001-30 

 

NECTON INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES, sociedade 

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 4º andar,  

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS II, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 19.802.201/0001-30 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio desta, convocar os 

cotistas do Fundo para a Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada na sede da Administradora, no endereço 

acima descrito, no dia 05 de dezembro de 2019, às 10h30, em primeira convocação, ou, na falta de quorum, no 

dia 10 de dezembro de 2019, às 10h30, em segunda convocação, com qualquer quantidade de Cotistas 

presentes, tendo como Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar sobre: 

 

 

(I) o exame e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social encerrado 

em 31 de março de 2019, devidamente auditadas, tendo em vista que na convocação dos cotistas 

realizada em 13 de julho de 2019, não houve o comparecimento de cotistas; 

 

(II) a antecipação do vencimento das cotas seniores e cotas subordinadas preferenciais para 06 de 

dezembro de 2019; 

 

(III) a alteração do periódico utilizado para divulgação de informações do Fundo, tendo em vista o 

encerramento das atividades do DCI – Diário do Comércio, Indústria & Serviços em 23/09/2019.  

 

(IV) a alteração do regulamento para que conste a nova razão social da Administradora, bem como o novo 

periódico para divulgação de informações do fundo.  

 

De acordo com Artigo 29, Parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 356, os Cotistas poderão ser representados por 

procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. 

 

Os documentos pertinentes à assembleia encontram-se à disposição dos cotistas na sede da Administradora.  

Para aqueles que não puderem comparecer à Assembleia Geral de Cotistas, informamos que o resumo das 

deliberações será enviado a todos os Cotistas no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de realização da 

assembleia, e estará disponível na sede da Administradora.  

 

São Paulo, 25 de novembro de 2019. 

 

NECTON INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES 

Administradora 


