DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 26.642.727/0001-66

RERRATIFICAÇÃO DO SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021

BANCO MODAL S.A., sociedade com sede no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco I, sala 501, CEP 22050-040, inscrita no
CNPJ sob o nº 30.723.886/0001-62 (“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 26.642.727/0001-66 (“Fundo”), em atenção ao disposto no inciso VII do artigo 39 da Instrução CVM 472/2008, serve-se da presente para apresentar um sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do Fundo realizada nesta data (“Assembleia”).
A Assembleia foi realizada de forma virtual, com parte dos cotistas do Fundo manifestando
seu voto mediante comunicação eletrônica dirigida ao Administrador previamente, nos termos da convocação da Assembleia.
As matérias matérias “a” e “b” da ordem do dia da Assembleia foram aprovadas, por unanimidade de votos, pelos cotistas presentes na Assembleia, em atendimento ao disposto no
Artigo 15.8.1 “II” do regulamento do Fundo (“Regulamento”), considerando a presença de
56% (cinquenta e seis por cento) das cotas emitidas pelo Fundo na Assembleia.
Em relação à matéria “c” da ordem do dia, os cotistas presentes na Assembleia aprovaram,
por unanimidade de votos, as contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao
exercício social do período iniciado em 01 de janeiro de 2020 até a data da efetiva transferência do Fundo, bem como os respectivos pareceres do auditor independente, em conformidade com o disposto nos artigos 15.1 “I” e 15.8 do Regulamento.
Os cotistas regularmente impedidos de votar não exerceram seus respectivos direitos de
voto e não foram considerados.
A ata da Assembleia será disponibilizada juntamente com os documentos de apoio e suporte
à Assembleia no sistema integrado da Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (Fundos.Net), bem como no website do Administrador.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021.
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