
 

 
 

 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. 
 
 
Aos cotistas do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE – CNPJ/ME: 
41.256.573/0001-68 (“Fundo”) 
 
 
REF.:EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO HASHDEX NASDAQ 
BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE 
 
 
Prezado Cotista,  
 
Tendo em vista as determinações do Ministério da Saúde e as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde relacionadas à necessidade de distanciamento social durante a pandemia do Covid-19, o BANCO 
GENIAL S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-
55 (“Administrador”), na qualidade de administrador do Fundo, serve-se da presente para convidá-lo a se 
reunir em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas (“Assembleia”), a ser realizada de forma não presencial, 
remota/digital, no dia 15 de julho 2022 , às 17:00horas, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, 
conforme segue, para deliberarem acerca da ordem do dia descrita abaixo: 
 
i) Apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor 
independente referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2022. 
 
As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta dos cotistas no link:  
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=41256573000
168 e também no site do Fundo, no link: https://www.hashdex.com/etfs/bith11/documentos 
 
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE FORMA REMOTA: 
 
Os Cotistas poderão participar da Assembleia exclusivamente de forma remota, por meio da plataforma de 
conferência virtual Microsoft Teams Meeting, utilizando o seguinte link: 
 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjI0NzUxZjQtZWZkNy00MmRiLWFlODQtYTcxNTk0NjUwYmU0%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c247a-

9194-4816-b3d3-99a235be59c0%22%7d  
 

 
Nesta modalidade de participação, após a análise e discussão da matéria da Ordem do Dia, a Assembleia 
será suspensa para que os cotistas enviem a manifestação formal de seus votos, conforme modelo 
disponibilizado pelo Administrador (Anexo I), até às 13:00 horas, do dia 18 de julho de 2022. 
 
O Administrador informa que, independentemente da participação na Assembleia, os cotistas terão a 
prerrogativa de enviar sua manifestação de voto por meio EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO, a partir do e-mail 
do Cotista cadastrado na base de dados do Administrador, ou de seu procurador, ao endereço 

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=41256573000168
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=41256573000168
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NzUxZjQtZWZkNy00MmRiLWFlODQtYTcxNTk0NjUwYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c247a-9194-4816-b3d3-99a235be59c0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NzUxZjQtZWZkNy00MmRiLWFlODQtYTcxNTk0NjUwYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c247a-9194-4816-b3d3-99a235be59c0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NzUxZjQtZWZkNy00MmRiLWFlODQtYTcxNTk0NjUwYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c247a-9194-4816-b3d3-99a235be59c0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NzUxZjQtZWZkNy00MmRiLWFlODQtYTcxNTk0NjUwYmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c247a-9194-4816-b3d3-99a235be59c0%22%7d


 

 
 

 

assembleia@genial.com.vc , devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em 
todo o território nacional1. 
 
Para que não restem dúvidas: ao cotista será facultado o envio da sua manifestação de voto por meio 
eletrônico, independentemente de participação na Assembleia, desde que observado o prazo previsto neste 
Edital de Convocação, sendo certo que o Administrador recomenda que os cotistas se façam presentes na 
Assembleia de modo a poderem sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia.  
 
SOMENTE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS DOS COTISTAS, QUE TENHAM OU NÃO PARTICIPADO DA ASSEMBLEIA 
REMOTA/DIGITAL, ENVIADOS ATÉ O DIA 18 de julho de 2022 ÀS 12:00horas, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, 

ACIMA INFORMADO. Os cotistas que não se manifestarem no prazo estabelecido serão considerados como 
ausentes para fins do quórum, ainda que tenham manifestado seu voto, de forma virtual, na Assembleia. 
 
Os quóruns de instalação e de deliberação deverão observar o disposto no Regulamento, em especial o Artigo 
11.6.4. 
 
Somente poderão votar na Assembleia cotistas que, na data do envio deste Edital de Convocação, estiverem 
inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas, conforme o caso, seus 
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 01 (um) ano, na forma do Artigo 
11.7 do Regulamento. 
 
No mesmo sentido, somente poderão votar na Assembleia os cotistas que não se encontrem em situação de 
conflito de interesses, caso em que tal situação deverá ser informada ao Administrador, com ao menos 24h 
(vinte quatro horas) de antecedência, para que as providências cabíveis sejam tomadas. 
 
Está à disposição dos cotistas na sede do Administrador toda a documentação atinente à Ordem do Dia, que 
segue também como anexo à presente convocação, de forma a permitir o exercício informado do direito de 
voto. 
 
Colocamo-nos à disposição no telefone: (11) 3206-8340 para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. 
 

Atenciosamente, 
 

BANCO GENIAL S.A.  

 
1 Considera-se “Documentação de Identificação” qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa 

jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do 
regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes 
específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, observado o disposto no Art. 75 da 
Instrução CVM nº 555/14 

mailto:assembleia@genial.com.vc


 

 
 

 

 
ANEXO I 

(Manifestação de voto) 

HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE  
CNPJ/ME: 41.256.573/0001-68 

 
 

(“Fundo”) 

 
MANIFESTAÇÕES DE VOTO REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS 

 

_______________________________________________________________________________________, 
inscrito(a) no CPF/ME (ou CNPJ/ME) sob o n° _____________________________________(“Cotista”), em 

relação à Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO 
DE ÍNDICE  

inscrito no CNPJ sob o nº 41.256.573/0001-68 (“Fundo”), administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (atual 

denominação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.246.410/0001-55 

(“Administradora”), a ser realizada em 15 de julho de 2022, de forma remota, vem por meio desta formalizar 

a manifestação de voto conforme segue: 

(i) Apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor 

independente referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2022. 

 
(   ) Aprovado 
(   ) Reprovado 
(   ) Abstenção 
 
 
O Cotista declara, ademais, estar de acordo com todos os termos e condições expressos na minuta da ata de 

assembleia geral ora anexa, e dispensa o Administrador do envio do resumo das deliberações aprovadas em 

sede da assembleia. 

 
 


