AGROFUNDO BRASIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
CNPJ nº 19.230.496/0001-18
("Fundo")

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 17 de novembro de 2017, na sede social da
PARATY CAPITAL LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Rua Ferreira de Araújo, n.º 221, 1º andar (parte), Pinheiros, CEP: 05428-000, inscrita no
CNPJ sob o nº 18.313.996/0001-50 (“Administrador”).
MESA: Presidente: Fernando Taminato. Secretário: Christiano Jonasson.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em razão da presença dos cotistas titulares da
totalidade das cotas emitidas pelo FUNDO.
PRESENÇA: Compareceram os Cotistas detentores da totalidade de cotas emitidas, conforme se
verifica da lista de presença arquivada na sede do Administrador.
ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do do Artigo 25, inciso XII do Regulamento do Fundo,
acerca da prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação e garantias
reais, em nome do Fundo.
DELIBERAÇÕES: Os Cotistas detentores da totalidade das cotas emitidas ratificaram a operação
na qual foi prestada garantia pelo Fundo, por meio do penhor de 8.722.668 (oito milhões,
setecentas e vinte e duas mil, seiscentas e sessenta e oito) ações ordinárias de titularidade do
Fundo emitidas pela AGRO FERTILÁQUA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada
inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.249/0001-88, com sede no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, conjunto 62, sala 11, Itaim Bibi, CEP
01453-000 (“Agro Fertiláqua”), em razão de determinadas obrigações assumidas perante
terceiros, nos termos da minuta do Contrato de Penhor de Ações disponibilizado aos Cotistas.
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Em decorrência da aprovação do penhor das ações de emissão da Agro Fertiláqua detidas pelo
Fundo, será publicado fato relevante, nos termos do artigo 43, parágrafo 2º da Instrução CVM
578.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Cotistas foi declarada
encerrada, sendo a presente ata lida, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de novembro de 2017.

Mesa:

____________________________

____________________________

Fernando Taminato

Christiano Jonasson

Presidente

Secretário

_____________________________________________________
PARATY CAPITAL LTDA.
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