São Paulo, 30 de maio de 2018.
Ref.: Voto em Assembleia Geral de Cotistas do Squadra I – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
Prezado Cliente,
Atendendo às diretrizes da ANBIMA para informação aos cotistas sobre o teor do voto exercido nas
Assembleias, bem como à Política de Exercício de Direito de Voto da BNP Paribas Asset Management
Brasil Ltda. (“BNPP AM”), informamos que comparecemos em 30/05/2018 à Assembleia Geral de Cotistas
(“AGC”) do Squadra I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”) que deliberou o
seguinte:

1) Aprovar que sejam realizadas as seguintes alterações envolvendo a Taxa de Administração do Fundo: (i)
em relação ao cálculo da Taxa de Administração do Fundo, fixada nos termos do Artigo 70 e de seu
parágrafo 2º do Regulamento, de modo que a remuneração seja calculada com base no Capital
efetivamente Investido pelo Fundo nas Companhias alvo; (ii) alterar a Taxa de Administração do Fundo;
(iii) aprovar a inclusão do indexador de atualização do valor mínimo mensal da Taxa de Administração
fixada nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 70 do Regulamento, de modo que o valor mínimo
mensal seja atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e (iv)
prever que todas as alterações aqui listadas deverão vigorar retroativamente ao dia 1º de março de 2018.
2) Aprovar a inclusão do indexador de atualização do valor mínimo mensal da Taxa de Custódia fixada nos
termos do Artigo 73 do Regulamento, de modo que o valor mínimo mensal seja atualizado anualmente
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
3) Consolidação do Regulamento, contemplando as alterações conforme aprovadas na Assembleia.
Voto BNPP AM/Justificativa: A favor. A partir das informações enviadas pelo gestor do FIP Squadra I,
entendemos que a Assembleia trará resultados positivos para o fundo. A proposta discutiu um ajuste na
forma de cobrança da taxa de administração, a partir da utilização de um critério que consideramos mais
justo para precificação de um ativo.

Fundos de Investimento representados na assembleia:

Fundo / Carteira
CNPJ
BNP Paribas SCMD Fundo de Investimento em Ações 11.822.985/0001-57

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamonos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Gestor

