São Paulo, 17 abril de 2019
TRIVÈLLA M3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 13.950.062/0001-06
(“Fundo”)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA 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 66, 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 abril de 2019, às 16:00 horas e, caso não haja quórum suficiente para
instalação em primeira convocação, em segunda convocação, no dia 29 de abril de 2019, às 16:30 horas, a
ser realizada na sede do Administrador, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1195, 4º andar, CEP 04547004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar da forma que segue:
1.
(i)

2.

Em sede de Assembleia Geral Ordinária deliberar pelo seguinte item:
a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018;
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária deliberar pelos seguintes itens:

(i)

a alteração da periodicidade de pagamento da taxa de performance, para que esta seja paga
semestralmente, de forma a modificar o Parágrafo Primeiro do Artigo 22 do Regulamento do
Fundo; e

(ii)

a autorização ao Administrador para realizar todas as medidas necessárias, caso o item acima
seja aprovado.

Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, portando
documento de identidade original com validade em todo o território nacional e, no caso daqueles que se
fizerem representar por procuradores, estes devem ter sido constituídos há menos de 1 (um) ano e devem
comparecer ao local designado portando procuração original com firma reconhecida e com poderes
específicos.
Em tempo, informamos que nos termos do Artigo 40 do Regulamento do Fundo, os Cotistas também poderão
votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador até o dia útil
anterior à data da assembleia geral, ou seja, até o dia 26 de abril de 2019, por correspondência física
encaminhada
para
a
sede
deste
Administrador
ou
para
o
endereço
eletrônico:
juridicodtvm@cmcapital.com.br.
Por fim, solicitamos aos Cotistas confirmem presença e encaminhem os documentos de representação
comprovando poderes para participar da referida Assembleia Geral até o dia 25 de abril de 2019.
Atenciosamente,
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

