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10B AGFOOD & NATURE FUND 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ nº 42.462.717/0001-03 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

PARATY CAPITAL LTDA., sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, 870, conj. 133, Pinheiros, 

na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.313.996/0001-50, 

devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 13.239, de 20 de agosto de 2013 (“Administradora”), 

na qualidade de administradora do 10B AGFOOD & NATURE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações inscrito no 

CNPJ/MF nº 42.462.717/0001-03 (“Fundo”), vem, pelo presente edital de convocação (“Edital”), 

convocar os cotistas do Fundo para se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo 

(“Cotistas” e “AGC”, respectivamente), nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”) 

e da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), 

nos termos abaixo: 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AGC: Aos 25 de novembro de 2021, às 10h, na sede social da 

Administradora. 

 

ORDEM DO DIA DA AGC:  

 

(i) Alteração do Regulamento exclusivamente para:  

 

a)  acrescentar a Cláusula 2.17 sobre a vedação da aquisição de cotas pela Gestora e 

Administradora, conforme redação abaixo: 

 

2.17. Aquisição de Cotas. É permitido à Administradora, à Gestora e às instituições 

distribuidoras das Cotas adquirirem Cotas, direta ou indiretamente. 

 

b) Alteração da cláusula 3.3.2. para acrescentar a composição da equipe-chave;  

 

3.3.2. Para fins do disposto no Artigo 13, inciso XVIII, e Artigo 33, Parágrafo Terceiro, 

do Código ABVCAP/ANBIMA, a Gestora deverá assegurar que a equipe-chave, envolvida 

diretamente nas atividades de gestão do Fundo, será composta por um gestor, um 

analista sênior e um analista júnior. 

 

3.3.2.1. Para o perfil de um analista júnior, a Gestora alocará profissional com 

até 2 (dois) anos de comprovada experiência profissional em atividade diretamente 

relacionada à análise ou à estruturação de investimentos. 

 

3.3.2.2. Para o perfil de um analista sênior, a Gestora alocará profissional com 

mais de 2 (dois) anos de comprovada experiência profissional em atividade 

diretamente relacionada à análise ou à estruturação de investimentos. 

 

3.3.2.3. Para o perfil de gestor, a Gestora alocará profissional com qualificação 

e experiência profissional” 
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(ii) a aprovação da segunda emissão de cotas do Fundo, mediante a realização de uma 

nova oferta privada destinada exclusivamente aos cotistas do Fundo, sem esforços 

de venda, sendo dispensado o registro das cotas na CVM nos termos da Instrução 

CVM 578. Serão emitidas até 4.960 (quatro mil e novecentas e sessenta) cotas 

classe única, cada qual com valor unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando 

o montante de até R$4.960.000,00 (quatro milhões e novecentos e sessenta mil 

reais), a ser realizada nos termos da Instrução CVM nº 578 (“Segunda Emissão de 

Cotas”); 

 

(iii) a renúncia ao Direito de Preferência, conforme definido no Regulamento, na 

subscrição de novas Cotas da Segunda Emissão, assim como a ciência e o conforto 

na subscrição de cotas da Segunda Emissão pelos atuais cotistas, nos termos da 

tabela abaixo; 

 

Cotistas Cotas Subscritas 

132.xxx.xxx-xx 1.150 Cotas 

08.296.xxx/xxx-xx 1.905 Cotas 

10.277.xxx/xxx-xx 1.905 Cotas 

 

(iv) autorizar a Administradora a tomar as providências e praticar todos os atos 

necessários para a implementação da ordem do dia. 

 

Os documentos pertinentes e necessários ao exercício do direito do voto encontram-se anexos 

ao presente Edital.  

 

Os Cotistas poderão ser representados por procurador legalmente constituído há menos de 1 

(um) ano, sendo que o instrumento de procuração deverá ser depositado na sede da 

Administradora previamente à realização da Assembleia. 

 

Ressaltamos, nos termos da Instrução CVM 578 e do Regulamento, que os Cotistas poderão enviar 

seus votos por meio de comunicação escrita ou eletrônica, sendo considerado validamente 

recebido pela Administradora quando enviado para o correio eletrônico 

juridico@paratycapital.com, até a realização da AGC, conforme previsto deste Edital. 

 

A presente convocação está disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br).  

 

Estamos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários pelo e-mail 

juridico@paratycapital.com e/ou pelo telefone (11) 3588-4771. 

 

 

São Paulo, 10 de novembro de 2021 

 

 

PARATY CAPITAL LTDA 
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