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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO 

CNPJ/ME nº 26.846.280/0001-47 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

I. DATA, HORA E LOCAL: 15 de janeiro de 2021, às 18:30 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, 

na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º e 2º andares, sede da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de valores mobiliários, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 15.489.568/0001-95, na qualidade de instituição administradora (“Administrador” ou 

“INTRADER”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO – FII , fundo de investimento, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 26.846.280/0001-47 (“FII FUTURO”) 

 

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, nos termos do artigo 67, § 6º, da Instrução nº 555 da 

Comissão de Valores Mobiliários, de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM nº 555/14”), conforme alterada, 

tendo em vista estar presente o cotista detentor da totalidade das cotas do Fundo, conforme assinatura 

constantes do livro de presença que ficará arquivado na sede da Administradora, e os representantes 

da Administradora do Fundo.  

 

III. MESA: (i) Presidente: Sr. Marcelo Araujo.; e (ii) Secretária: Srta. Anna Alves  

 

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) substituição da atual administradora do Fundo pela 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de Porto 

Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 

92.875.780/0001-31, Carta Patente A-67/3330 autorizada pela CVM para o exercício profissional de 

administração de carteira, por meio do ato declaratório nº 9.310, de 10 de maio de 2007 (“Nova 

Administradora”), para a prestação dos serviços de administração, controladoria, custódia, escrituração 

e distribuição do Fundo; (ii) aprovação da remuneração do Novo Administrador; (iii) Alteração e 

consolidação do Regulamento do Fundo; (iv) substituição em 29/01/2021 (“Data de Fechamento”) para 

que ocorra a cota de abertura no novo administrador em 01/02/2021 (“Data de Transferência”); e (v) 

autorização para que o Administrador, o Gestor e o Novo Administrador pratiquem todos os atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento desta Assembleia geral de Cotistas.  

 

V.  DELIBERAÇÕES: Submetidas à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos 

necessários, os Cotistas aprovaram, por unanimidade, e sem qualquer ressalva: 
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a) Aprovar a substituição do Administrador, e a transferência da Administração, Custódia, 

Controladoria, Distribuição e Escrituração do Fundo (“Serviços”) para o Novo Administrador, que 

neste ato aceita a indicação, de acordo com os seguintes procedimentos:  
 

(i) o Novo Administrador assumirá todos os deveres e obrigações oriundos das atividades 

de Administração, Custódia, Escrituração, Distribuição e Controladoria do Fundo, de 

acordo com o Regulamento, a partir 15/01/2021, sendo responsabilidade do 

Administrador, os atos do Administrador do Fundo originados até a 15/01/2021; 

 

(ii) na Data de Transferência, o Administrador transferirá ao Novo Administrador a 

totalidade dos valores integrantes da Carteira, deduzidas a Taxa de Administração e 

demais despesas devidas pelo Fundo até a Data de Transferência, se houver, calculadas 

pro rata temporis considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, 

que serão pagas ao Administrador ou a quem for devido tal pagamento até a Data de 

Transferência. Ainda, se até a Data de Transferência não tiverem sido pagas, correrão 

por conta do Fundo ou à sua ordem e serão pagas mediante solicitação e comprovação 

do Administrador perante o Novo Administrador, o qual providenciará prontamente 

os pagamentos com base na documentação apresentada; 
 

(iii) o Administrador entregará ao Novo Administrador (i) via física de todos os documentos 

relevantes relativos ao Fundo, se houver, em até 15 (quinze) dias úteis contados da 

Data de Transferência; (ii) cópia digital de todos os documentos relevantes relativos ao 

Fundo em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à Data de Transferência.  Entende-se, 

exemplificativamente, por documentos relevantes, se houver: (i) cópia da posição e 

histórico de movimentação de todos os Cotistas do Fundo; (ii) boletim de subscrição 

dos cotistas do Fundo; (iii) contrato de cessão de cotas; (iv) termos de adesão ao 

regulamento e declaração de investidores qualificados/profissionais; (v) posição dos 

cotistas em relação às cotas subscritas e não integralizadas; (vi) compromissos de 

investimento; (vii) atos societários que aprovaram as emissões de cotas do Fundo; (viii) 

a quantidade de cotas a serem subscritas e/ou integralizadas em todas as ofertas do 

Fundo; (ix) a relação de procura a investidores, caso haja oferta com esforços restritos 

de distribuição em aberto; (x) informações sobre histórico e/ou existência de bloqueio 

judicial e/ou administrativo em relação aos cotistas e suas cotas ou em relação ao 

próprio Fundo; (xi) mapa de evolução das cotas desde a data de primeira integralização 

do Fundo; (xii) cópia dos registros contábeis e fiscais,  incluindo o último livro diário 

por período, se houver, a descrição das provisões existentes no Fundo; (xiii) carteira 

do Fundo com a relação de todos os ativos atualmente detidos por ele; (xiv) 
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documentos relacionados aos ativos constantes na carteira do Fundo; (xv) extrato de 

consulta dos instrumentos financeiros (IF) atualmente detidos pelo Fundo que tenham 

sido adquiridos via ambiente CETIP; (xvi) histórico de movimentação do passivo do 

Fundo; (xvii) os arquivos contendo os relatórios de perdas a compensar; (xviii) 

relatórios de classificação tributária individualizados por Cotista; (xix) histórico de 

desenquadramentos sofridos pelo Fundo até a Data Base; (xx) balancete e posição 

diária desde a data de primeira integralização do Fundo. 
 

(iv) o Administrador entregará ao Novo Administrador, no mesmo prazo acima 

estabelecido, os documentos relevantes indicados no item (iii), bem como dos 

registros contábeis e fiscais relativos ao período em que o Fundo esteve sob sua 

administração, sob pena de adiamento da Data de Transferência a ser indicada em 

notificação a ser enviada pelo Novo Administrador ao Administrador. 
 

(v) Se for o caso, o Administrador enviará ao Novo Administrador, em até 5 (cinco) dias 

úteis após à Data de Transferência, a relação dos Cotistas do Fundo que possuem cotas 

bloqueadas por questões judiciais e respectiva documentação comprobatória; 

 

(vi) O Administrador se compromete a cancelar, na Data de Transferência ou após a 

realização dos informes regulatórios necessários (o que ocorrer primeiro), o Global 

Intermediary Identification Number (“GIIN”) do Fundo, devendo o Novo Administrador 

cadastrar um novo GIIN para o Fundo, em atendimento à norma denominada Foreign 

Account Tax Compliance Act - FATCA; 
 

(vii) O Administrador declara que, até a presente data, desconhece demandas judiciais ou 

arbitrais em que o Fundo figure como parte, razão pela qual, compromete-se a 

informar ao Novo Administrador acerca de eventuais demandas destas naturezas que 

venham a ser conhecidas posteriormente a realização desta Assembleia e que tenham 

fato gerador oriundo do período em que o Fundo esteve sob sua administração, sob 

pena de responder por eventuais danos diretos causados ao Fundo em decorrência de 

informação intempestiva, conforme sentença judicial transitada em julgado; 

 
(viii) O Administrador, neste ato, em observância à Deliberação nº 74 do Conselho de 

Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA, atesta que, na 

presente data, não há qualquer desenquadramento na carteira do Fundo com relação 

às restrições previstas na legislação em vigor e/ou no Regulamento do Fundo que afete 

a condição tributária do Fundo e/ou que seja determinante para a decisão de 

investimento dos atuais ou potencias Cotistas do Fundo; 
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(ix) o Administrador conservará a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo 

durante o prazo legal exigido, referente às operações ocorridas até a Data de 

Transferência, em perfeita ordem. O recolhimento das obrigações fiscais do Fundo 

decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de Transferência, inclusive, 

caberão ao Novo Administrador; 
 

(x) o Administrador será responsável por enviar aos Cotistas, nos termos da 

regulamentação em vigor, documento contendo as informações sobre os rendimentos 

auferidos no ano civil corrente até a Data de Transferência; 
 

(xi) o Novo Administrador nomeia, neste ato, o Sr. Tito Capitani Gusmão, brasileiro, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº 812.622.300-63, 

portador do RG n° 5072589087, expedido pelo SJS/RS, residente e domiciliado na Rua 

Henrique Dias, nº 40, apto 301, Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90035-191-022; e 

devidamente registrado junto à CVM para tal atividade, conforme Ato Declaratório nº 

14.765, de 28 de dezembro de 2015, para ser o diretor responsável pela administração, 

supervisão e acompanhamento do Fundo perante a CVM e perante a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil a partir da Data de Transferência; 
 

(xii) o Administrador, bem como seus diretores responsáveis pelas atividades do Fundo 

perante a CVM e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ficam exonerados, a partir 

da Data da Transferência, de suas obrigações, sendo respectivamente substituídos 

pelo Novo Administrador e por seus respectivos diretores;  
 

(xiii) Os Cotistas têm ciência das despesas em aberto relacionadas na tabela apresentada 

no Anexo I da presente ata, especialmente quanto à Taxa de Administração devida ao 

Administrador, calculada pro rata temporis até a Data de Transferência. Têm ciência, 

ainda, de que as despesas quanto à auditoria de transferência estão sendo cotadas 

junto ao prestador de serviço de auditoria independente do Fundo, e que deverão ser 

honradas pelo Fundo e/ou Cotistas, mesmo após a Data de Transferência, sendo certo 

que os Cotistas comprometem-se a aportar no Fundo todos os recursos que 

eventualmente sejam necessários para o cumprimento de tais obrigações e que  

eventualmente já não estejam disponíveis no caixa do Fundo; 

 

(xiv) O Cotistas ratificam, ainda, que o Administrador não será responsabilizado caso 

quaisquer prestadores indicados na presente Assembleia decidam não receber o 

Fundo na Data de Transferência, sendo certo que, no caso de negativa por parte da 

Nova Administradora ou do novo custodiante, não será possível a implementação da 
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transferência e será necessária a realização de nova assembleia geral de cotistas para 

decidir quanto aos novos prestadores e quanto à nova Data de Transferência; 
 

 

(xv) o Administrador levantará balancete na Data de Transferência, o qual deverá ser 

auditado pelos auditores independentes do Fundo, que elaborarão parecer a ser 

entregue ao Novo Administrador, no prazo regulatório com seu termo inicial a contar 

da Data de Transferência. As despesas relativas aos trabalhos dos auditores 

independentes correrão por conta do Fundo, devendo o Administrador provisioná-las 

até a Data de Transferência e realizar o respectivo pagamento em nome do Fundo; 
 

(xvi) o Administrador permanecerá responsável por todos os atos por ele praticados na 

Administração do Fundo até a Data de Fechamento, inclusive; 
 

(xvii) o Administrador deverá informar a CVM sobre a sua destituição como instituição 

Administradora do Fundo e a sua substituição pelo Novo Administrador, conforme 

deliberado nesta Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, mediante envio à CVM 

de cópia da presente ata, sendo que o Novo Administrador deverá confirmar a sua 

condição como nova instituição administradora do Fundo junto a CVM na Data de 

Transferência; 
 

(xviii) na Data de Transferência, o Administrador deverá disponibilizar ao Novo 

Administrador total acesso ao Fundo no âmbito do Sistema CVMWeb; 

 

(xix) o Novo Administrador deverá atualizar o cadastro do Fundo no Sistema de Gestão de 

Fundos Estruturados (SGF) e/ou via CVMWeb, no prazo previsto na regulamentação 

em vigor, de todos os documentos relativos à transferência, inclusive do novo 

Regulamento do Fundo consolidando as alterações efetuadas; 
 

(xx) O Novo Administrador será responsável por tomar todas as providências necessárias à 

atualização do cartão de inscrição do Fundo perante a Secretaria da Receita Federal 

e/ou quaisquer outras providências necessárias junto a esse órgão relativas à 

transferência ora aprovada, imediatamente após a Data de Transferência; 
 

(xxi) o Novo Administrador será responsável por efetuar a devida comunicação da 

substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais;  
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(xxii) ficam aprovados pelos Cotistas todos os atos de administração praticados pelo 

Administrador, ou por terceiros contratados por ele em nome do FUNDO, no período 

em que este esteve sob a sua administração, pelo que declaram nada ter a reclamar, 

dando ao Administrador a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irrestrita quitação, seja 

a que tempo ou a que título for, sendo certo que a presente quitação também vincula 

os seus sucessores. 
 

(xxiii) o Gestor dá ao Fundo e ao Administrador a mais ampla, geral, irrevogável e irrestrita 

quitação, para nada mais reclamar, no presente ou no futuro, em relação aos direitos 

e/ou obrigações oriundas do exercício de suas funções até a Data de Transferência, 

inclusive; 

 

(xxiv) ficam aprovados todos os atos de administração do Fundo praticados pelo 

Administrador até a Data da Transferência ora deliberada, bem como as contas e as 

demonstrações financeiras do Fundo até sua Data de Transferência para o Novo 

Administrador; 

 

(xxv) o Novo Administrador será responsável por celebrar novos contratos com os 

prestadores de serviços do Fundo, conforme aplicável; 
 

(xxvi) a partir da Data de Transferência, os serviços de administração, custodia, 

controladoria, distribuição e escrituração das cotas do Fundo serão prestados pelo 

Novo Administrador, devidamente autorizado pela CVM para a prestação de serviço 

de administração de carteiras de valores mobiliários pela CVM, de acordo com o Ato 

Declaratório CVM n.º 9.310, expedido em 10  de maio de 2017; 
 

(xxvii) a sede social do Fundo será alterada, a partir da Data da Transferência, para a sede 

social do Novo Administrador; 

 

b) aprovar que a título de taxa de administração, custódia, tesouraria, controle e processamento 

dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de 

distribuição, escrituração da emissão e resgate de Cotas, o Novo Administrador receberá uma 

remuneração equivalente 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano), respeitado o valor 

mínimo mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA; 

c) aprovar a nova versão do Regulamento, que passa a vigorar a partir da Data de Transferência na 

forma do Anexo II, sendo certo que referida versão substituirá por completo toda e qualquer 

versão anteriormente aprovada;  

d) aprovar a substituição em 15/01/2021 para que ocorra a cota de abertura no Novo Administrador 
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em 18/012021; e 

e) autorizar a adoção pelo Administrador e pelo Novo Administrador das medidas necessárias para 

o cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral de Cotistas. 

 

 
 

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à disposição dos 

presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo 

necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada pelos 

os presentes. 

 
São Paulo, 15 de janeiro de 2021. 

 
 

 

  
                     Marcelo Araujo 

Presidente 

  
                               Anna Alves 

                               Secretária                           
  

____________________________________________ 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora 

 

 

____________________________________________ 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., 

Nova Administradora 

 

__________________________________________ 

HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. 

Gestor 
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO 

CNPJ/ME nº 26.846.280/0001-47 

 

 

LISTA DE PRESENÇA DE COTISTAS  

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 15 de janeiro de 2021 

 

 

Cotista Assinatura 

 

GTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 

CRÉDITO PRIVADO 
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ANEXO I 
 

DESPESAS/ENCARGOS/TAXAS 
EM ABERTO DO FUNDO 

 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO 

CNPJ/ME nº 26.846.280/0001-47 
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO 

CNPJ/ME nº 26.846.280/0001-47 

 

ANEXO II 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

REALIZADA EM 15 de janeiro de 2021 

 

 

REGULAMENTO DO FUNDO 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO 
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2020_01_15_ata FII FUTURO AGC transf adm_vf.pdf
Documento número #51d91c2c-a6c3-46e1-9bcb-b81b9e7841a0

Assinaturas

Anna Gabriela Bueno Alves
Assinou como parte

Marcelo Valentim de Araujo
Assinou como parte

Miguel Amantea Abras
Assinou como gestor

Tito Capitani Gusmão
Assinou como representante legal

Kelly Jancescki Gusmão
Assinou como representante legal

Paulo Mercado Junior
Assinou como representante legal

Paulo Mercado Junior
Assinou como parte

Log

15 jan 2021, 17:17:22 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 criou este documento número 51d91c2c-a6c3-46e1-9bcb-b81b9e7841a0. Data

limite para assinatura do documento: 14 de fevereiro de 2021 (08:26). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 jan 2021, 17:22:26 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

anna.alves@intrader.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Anna Gabriela Bueno Alves e CPF 354.253.748-95.

15 jan 2021, 17:23:04 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.araujo@intrader.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo Valentim de Araujo e CPF 087.654.617-38.

15 jan 2021, 17:23:31 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

miguel.abras@hgicapital.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Miguel Amantea Abras e CPF 021.326.661-05.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 15 de janeiro de 2021, 17:17
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15 jan 2021, 17:23:51 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

tito@warren.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Tito Capitani Gusmão e CPF 812.622.300-63.

15 jan 2021, 17:24:07 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

kelly@warren.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Kelly Jancescki Gusmão e CPF 989.620.510-87.

15 jan 2021, 17:24:26 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

paulo.mercado@intrader.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Mercado Junior e CPF

167.354.588-26.

15 jan 2021, 17:24:49 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

paulo.mercado@intrader.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Paulo Mercado Junior e CPF 167.354.588-26.

15 jan 2021, 17:25:33 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14

de fevereiro de 2021 (08:26).

15 jan 2021, 17:26:57 Anna Gabriela Bueno Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: email

anna.alves@intrader.com.br (via token). CPF informado: 354.253.748-95. IP: 189.100.70.93.

Componente de assinatura versão 1.92.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 jan 2021, 17:46:52 Tito Capitani Gusmão assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

tito@warren.com.br (via token). CPF informado: 812.622.300-63. IP: 187.71.156.215.

Componente de assinatura versão 1.92.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 jan 2021, 18:31:46 Kelly Jancescki Gusmão assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

kelly@warren.com.br (via token). CPF informado: 989.620.510-87. IP: 189.6.235.129.

Componente de assinatura versão 1.92.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 jan 2021, 09:40:30 Marcelo Valentim de Araujo assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcelo.araujo@intrader.com.br (via token). CPF informado: 087.654.617-38. IP: 191.23.66.206.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 jan 2021, 11:06:18 Paulo Mercado Junior assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

paulo.mercado@intrader.com.br (via token). CPF informado: 167.354.588-26. IP: 191.181.57.77.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 jan 2021, 11:06:18 Paulo Mercado Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email

paulo.mercado@intrader.com.br (via token). CPF informado: 167.354.588-26. IP: 191.181.57.77.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 jan 2021, 15:43:29 Miguel Amantea Abras assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

miguel.abras@hgicapital.com.br (via token). CPF informado: 021.326.661-05. IP: 200.9.16.36.

Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 jan 2021, 15:43:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

51d91c2c-a6c3-46e1-9bcb-b81b9e7841a0.
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Hash do documento original (SHA256): b28d2167f82f6f1d6f06bb549bd40b82181d7dd6fb11fe87beddac7650641c90

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 51d91c2c-a6c3-46e1-9bcb-b81b9e7841a0, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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