FATO RELEVANTE

ASCET I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME nº 07.319.087/0001-03

ASCET I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em
participações, constituído nos termos da Instrução CVM inscrita no CNPJ nº 07.319.087/0001-03 (“Fundo”),
neste ato representado por sua administradora, Paraty Capital Ltda., sociedade com sede na Rua dos
Pinheiros, nº 870, Conjunto 133, Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários,
conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 20 de agosto de 2013 (“Administradora”), vem, pelo presente,
informar que foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 01 de junho de 2021, a autorização
para a celebração, pelo Fundo, de (i) Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças em favor do BANCO BTG PACTUAL S.A., em garantia das obrigações principais
e acessórias assumidas pela HOPG-SIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, sociedade inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 37.066.067/0001-39; (ii) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia a fim
de formalizar a outorga e constituição de cessão fiduciária sobre os direitos creditórios a que o Fundo tenha
direito em decorrência do Investment Agreement celebrado entre o Fundo e a Antfin Singapore Holding Pte.
Ltd. (“Ant”) em 19 de abril de 2021; (iii) Cédula de Crédito Bancário, na qualidade de interveniente anuente
e garantidor, de maneira a formalizar o Empréstimo, outorgando aval em benefício do BTG Pactual; e (iv)
outorga de opções de venda de ações à Garantida (Contrato de Opção) da totalidade (100%) de ações
ordinárias de emissão da Dotz que venham a ser subscritas/integralizadas pela Garantida e o recebimento,
pelo Fundo, da Garantida, de opções de compra de ações, de 100% do total das ações ordinárias de emissão
da Dotz que venham a ser subscritas/integralizadas pela Garantida no âmbito da oferta pública inicial de
distribuição primária de ações ordinárias da Dotz.
Sem outro propósito, estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone: (11) 3588-4771 e
pelo e-mail: juridico@paratycapital.com.

São Paulo, 01 de junho de 2021.

PARATY CAPITAL LTDA.

