
                                                                                 

A presente manifestação de voto por escrito deverá ser encaminhada por V.S.a. diretamente ao 
Administrador, até o início da respectiva Assembleia, por correspondência eletrônica ao seguinte 
endereço: votodigital@bnymellon.com.br

_________________, _____ de ________________ de _______.

Ao
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. 
Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ 

Ref.: Voto relativo à Assembleia Geral de Cotistas do CONSTELLATION 60 FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES / CNPJ 
nº 11.977.572/0001-41 (“FUNDO”)

Prezados Senhores, 

Venho, por meio desta, manifestar meu voto em relação as deliberações a serem 
tomadas na Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO a ser realizada no dia 05 de abril 
de 2021, às 14:00 horas, conforme a seguir.

Questões Preliminares
Declaro que não estou enquadrado(a) em uma das hipóteses de impedimento previstas 
no artigo 76 da Instrução CVM nº 555/2014 e, portanto, estou apto a votar na Assembleia 
em questão.

Deliberações:

I. Alteração da política de investimento do FUNDO a fim de prever o novo Fundo 
Master do FUNDO, com a consequente alteração do caput do Artigo 4º do Regulamento 
do FUNDO o qual passará a vigorar conforme transcrição abaixo:

“Artigo 4º. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no 
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas 
do CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 
DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 38.386.961/0001-59 (“Fundo Master”), 
cuja política de investimento consistem em, através de análise fundamentalista 
(setorial e específica para cada empresa), detectar empresas negociando 
abaixo de seu valor intrínseco, para compor a carteira com o objetivo de 
buscar retornos consistentes a longo prazo, com o objetivo de buscar retornos 
consistentes a longo prazo.”

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito

II. Aumento do limite máximo que o FUNDO pode aplicar em ativos financeiros 
negociados no exterior, que passará a ser de 40% (quarenta por cento) do seu patrimônio 
líquido, sendo certo que o detalhamento das condições para investimento em tais ativos 
encontra-se no “Anexo Investimento no Exterior”, que é parte integrante do Regulamento 
do FUNDO.
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(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito

III. Se aprovada a(s) deliberação(ções) acima, ficam aprovadas de forma tácita a 
consolidação do novo Regulamento do FUNDO, contemplando as deliberações 
aprovadas, bem como ajustes redacionais e necessários à adaptação do Regulamento do 
FUNDO às atualizações da legislação ocorridas desde a última alteração do referido 
Regulamento até a data da presente assembleia e ajustes redacionais no Regulamento 
do FUNDO de forma a adequá-lo ao padrão utilizado pelo ADMINISTRADOR.

IV. Definição, como data para implementação e eficácia do novo Regulamento do 
FUNDO, a abertura do dia 14 de junho de 2021.

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito

Atenciosamente,

O transmissor da presente manifestação de voto, na forma digitalizada, seja(m) ele(s) o(s) signatário(s) 
acima e/ou responsável pelo envio desta ao Administrador, assegura(m) a integridade e confiabilidade do 
documento digitalizado com a via física.

Nome por extenso 
do Cotista

CPF/CNPJ do 
Cotista

Nome por extenso do 
representante (se 
aplicável)

Assinatura do Cotista 
ou do representante


