Clube de Investimento CESPINVEST

CNPJ nº 01.685.157/0001-60
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 11 de Outubro de 2021
Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos
CESPINVEST, inscrito no o CNPJ sob o nº 01.685.157/0001-60 (“Clube”),
administrado pela CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”), inscrita no CNPJ sob o
nº 02.671.743/0001-19, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada, em primeira convocação, às onze horas do dia onze de
outubro de 2021 (11/10/2021), e, caso seja necessário, na eventualidade
de não se atingir o quórum de instalação da primeira convocação, em
segunda convocação, no mesmo dia, às doze horas, em ambos os casos,
no edifício da sede social da Administradora, na Rua Gomes de Carvalho,
n° 1.195, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
examinar, discutir e votar a respeito da seguintes ordens do dia: (i) tomar
conhecimento sobre o pedido de substituição dos serviços de Custodia e
Controladoria do Clube, conforme formalização encaminhada pelo BANCO
B3 S.A.. (ii) aprovar a nomeação de um novo prestador dos serviços de
Custodia e Controladoria para o Clube e, caso não sejam apresentadas
propostas para assumir tais funções, as mesmas serão assumidas pelo
Administrador (ou empresas do Grupo do Administrador); (iii) caso seja
aprovada a contratação de novo prestador de serviço, definir as etapas
relativas à transferência dos serviços de Custodia e Controladoria do Clube e
proceder com a alteração necessárias ao estatuto social do Clube; (iv) caso
não sejam apresentadas propostas para assumir os serviços de Custodia
e Controladoria do Clube e o Administrador (ou empresas do Grupo do
Administrador) assuma as funções dos serviços de Custodia e Controladoria
do Clube, definir as etapas relativas à transferência dos serviços de
Custodia e Controladoria do Clube e proceder com a alteração necessárias
ao estatuto social do Clube; O cotista poderá participar da Assembleia Geral
Extraordinária pessoalmente ou por meio de procurador, caso em que a
outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de
1 (um) ano e a correspondente procuração deverá conter indicação do lugar
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a
data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes
conferidos. O cotista deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
munido de documento com foto que comprove sua identidade, ao passo que
os procuradores deverão apresentar um documento com foto que comprove
sua identidade e uma cópia de um documento do cotista. Para facilitar a
organização dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, solicita-se ao
cotista que pretenda ser representado por meio de procurador que deposite
a procuração e um documento próprio na sede da Administradora com, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da Assembleia Geral
Extraordinária, aos cuidados de Antonio Silva Júnior. Cópia da documentação
poderá ser encaminhada para o seguinte endereço eletrônico: cespinvest@
cmcapital.com.br. Ressalta-se que os cotistas ou seus procuradores, se for
o caso, poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária ainda que
não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os
documentos na abertura da Assembleia Geral Extraordinária. Uma cópia
deste edital foi publicado no jornal Monitor Mercantil, na data de hoje,
dia 1º de outubro de 2021 e encontra-se disponível na rede mundial de
computadores, no seguinte endereço: https://cmcapital.com.br/securitiesservices/cespinvest/. São Paulo, 1º de outubro de 2021. CM Capital Markets
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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