
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O NO

15.799.713/0001-34 (FUNDO). 
 

 
Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 01 de março de 2021. 

 
Prezado (a) Cotista, 
 
 
A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Administradora 
do Fundo, utilizando-se da prerrogativa prevista no Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, de 
26 de março de 2020 e das Deliberações CVM n.º 848 e 849, de 25 de março de 2020, e 31 
de março de 2020, respectivamente, em observância às orientações de isolamento social 
para controle e prevenção da propagação da COVID-19, vem, pelo presente, convidar 
V.Sa.(s) para participar da Assembleia Geral Ordinária, de forma não presencial, 
excepcionalmente, mediante envio de vossa manifestação por escrito até o dia 
22.03.2021, acerca  do item abaixo, conforme segue: 
 
1. As Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social findo em 30 de 

setembro de 2020. 
 

 Aprovo         Reprovo         Abstenho-me       Declaro-me em conflito de interesse 
 
Solicitamos a devolução desta manifestação assinalada com uma das opções acima 
indicadas, ao final devidamente assinada, acompanhada dos documentos comprobatórios 
de poderes. 
 
Ressaltamos que o voto poderá ser, preferencialmente, encaminhado para o e-mail 
votosagc@bradesco.com.br, com o CNPJ/ME do Fundo no assunto da mensagem, ou a via 
física endereçada para: 
 
BEM DTVM LTDA. – DAC/Administração Fiduciária. 
Núcleo Cidade de Deus, s/no, Prédio Amarelo, 1o Andar. 
CEP: 06029-900 - Vila Yara, Osasco/SP. 
 
No caso de ausência de manifestação dos cotistas do Fundo no prazo acima mencionado, a 
Administradora aplicará o disposto no Artigo 74 da ICVM no 555/14 para aprovação das 
Demonstrações Financeiras.  
 
O resultado da presente consulta, será comunicado por carta no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o prazo para envio das manifestações, sendo igualmente publicado na página da 
administradora https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm, em conformidade 
com o disposto no Artigo 77 da ICVM 555/14. 
 
Atenciosamente, 
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BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 
Ao participar, o cotista atesta ciência da matéria submetida à deliberação, conforme 
demonstrações financeiras publicadas no site da Administradora 
www.bemdtvm.com.br, sendo certo que eventuais esclarecimentos poderão ser 
solicitados por intermédio do e-mail votosagc@bradesco.com.br. 
 
Data:             de                           de  2021. 
 
Assinaturas: 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Cotista:  
 
CPF/ME ou CNPJ/ME  
 
 


