
 
     São Paulo, 18 de outubro de 2018.  

TÁTICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

CNPJ 25.246.206/0001-27 
(“Fundo”) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

(“Administrador”), na qualidade de Administrador do Fundo, em cumprimento ao disposto no 

artigo 66º, inciso I da Instrução CVM nº. 555/14, vem, por meio deste, convocar os Srs. Cotistas 

a se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de 

outubro de 2018, às 11:00 horas e, caso não haja quórum suficiente para instalação em 

primeira convocação, em segunda convocação, no dia 29 de outubro de 2018, às 11:30 horas, 

a ser realizada na sede do Administrador, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.195, 4º 

andar, CEP 04547-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as 

seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:  

(i) a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, 

referentes à data base de junho de 2018; e 

(ii) a autorização ao Administrador para adotar todas as medidas 

necessárias, caso aprovado o item (i) acima. 

As Demonstrações Contábeis do Fundo referentes a data base de junho de 2018, objeto de 

deliberação da Assembleia Geral estarão disponíveis à apreciação dos cotistas na sede do 

Administrador no momento de realização da Assembleia Geral. 

Em tempo, solicitamos aos Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia 

em primeira convocação até o dia 26 de outubro de 2018 e encaminhem os documentos de 

representação comprovando poderes para participar na Assembleia até o dia 26 de outubro 

de 2018.        

Caso a Assembleia não seja instalada em primeira convocação, a mesma será realizada em 

segunda convocação, devendo os Cotistas confirmarem presença e encaminhar os 

documentos de representação até dia 26 de outubro de 2018.    

 Atenciosamente. 

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
 

 


