Assembleia de Empresas – Justificativa de Votos
Gestor: Bogari Gestão de Investimentos Ltda. (“Bogari Capital”)
Data: 30 de abril de 2018
Empresa: Brasil Brokers Participações S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA
Bogari Value Master II FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80
29.224.691/0001-99

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando nas
deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor interesse dos
fundos e de seus cotistas: (i) aprovar o relatório da administração, as contas da diretoria e as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii)
aprovar a proposta da administração para a destinação do resultados auferido no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017; (iii) aprovar o número de membros que irão compor
o Conselho de Administração da companhia durante o próximo mandato; (iv) aprovar a
indicação de todos os nomes que compõem a chapa indicada pela administração; (v) aprovar
que os votos correspondentes às nossas ações continuem sendo conferidos à chapa escolhida
caso um dos candidatos que a compõe deixe de integrá-la; (vi) aprovar que os votos
correspondentes às nossas ações sejam distribuídos em percentuais igualitários pelos membros
da chapa por nós escolhida em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo; (vii)
aprovar a fixação do montante global de remuneração dos administradores para o exercício de
2018; (viii) contra a aprovação da adoção do voto múltiplo, nos termos do artigo 141 da Lei 6.404
de 1976; (ix) contra a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos
termos do artigo 141, parágrafo 4°, inciso I, da Lei 6.404 de 1976; (x) aprovar a instalação de
conselho fiscal; (xi) aprovar o aumento do capital autorizado da Companhia para 400.000.000
(quatrocentos milhões) de ações ordinárias; (xii) aprovar a exclusão do artigo 35 do Estatuto
Social; (xiii) e aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as
alterações realizadas através de Reunião de Diretoria
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Data: 19 de abril de 2018
Empresa: Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA
Bogari Value Master II FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80
29.224.691/0001-99

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando nas
deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor interesse dos
fundos e de seus cotistas: (i) aprovar a prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores
Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, nos termos da Proposta da Administração; (ii)
aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, previamente deliberada pelo Conselho de
Administração, os quais são imputados ao dividendo obrigatório, bem como distribuição de
dividendo complementar, nos termos da Proposta da Administração; (iii) aprovar a fixação do
limite de valor de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício
fiscal de 2018, nos termos da Proposta da Administração; (iv) aprovar a ratificação da
remuneração anual paga aos administradores no exercício de 2017, nos Termos da
administração; (v) não requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho
de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (vi)
abster-se na indicação dos nomes que compões a chapa única; (vii) abster-se em destinar os
votos correspondentes às nossas ações à Chapa Única caso um de seus candidatos deixe de
integrá-la; (viii) abster-se em distribuir em percentuais igualitários entre os membros da chapa
única os votos correspondentes às nossas ações caso seja adotado o voto múltiplo; (ix) aprovar
a indicação dos candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários; (x) e não
aprovar a proposta de instalação de conselho fiscal.
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Data: 19 de dezembro de 2016
Empresa: BR Malls Participações S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) Aprovar a lavratura da ata a que se refere a esta
Assembleia na forma de sumário, e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos
acionistas, conforme facultam os §1º e §2º do Art. 130 da Lei das Sociedades por Ações; (ii)
aprovar a nomeação e contratação da empresa especializada IAUD Auditores Independentes
S/S, sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2001, salas
1916/1919, Edifício Itatiaya, Bairro Cerqueira Cesar, inscrita no CNPJ/MF sob nº
97.424.758/0001-99, registrada no CRC/SP sob nº 2SC0002365/O-5 “T” SP e na CVM sob n.
12.440, como responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio
líquido da Ecisa a ser incorporado ao patrimônio da Companhia, para fins do artigo 227 da Lei
das Sociedades por Ações (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado
pela IAUD, que apurou o valor contábil do patrimônio líquido da Ecisa, na database de 31 de
julho de 2016, considerando os eventos de reorganização societária imediatamente anteriores
à incorporação, em, pelo menos, R$ 7.613.647.887,94 (sete bilhões, seiscentos e treze milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos);
(iv) aprovar a incorporação, pela Companhia, do patrimônio da sua subsidiária integral Ecisa, de
acordo com os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação da Operação de
Reorganização Societária, ora também aprovado. Em decorrência da incorporação, o acervo
líquido da Ecisa será integralmente vertido para a Companhia, que sucede a Ecisa a título
universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações, com a consequente extinção da Ecisa.
Foi registrado que a incorporação da Ecisa não acarretará aumento do capital social ou emissão
de novas ações da Companhia e que, nesse sentido, a incorporação não terá qualquer impacto
na base acionária da Companhia ou provocará diluição nas participações dos seus acionistas.
Consignou-se, ainda, que, em 05.10.2016, a Comissão de Valores Mobiliários se manifestou
favoravelmente à consulta submetida pela Companhia, confirmando não se justificar a atuação
da CVM no sentido de exigir a elaboração dos laudos de avaliação comparativos mencionados
no artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e; (v) autorizar a administração da Companhia a
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praticar todos os atos necessários à incorporação, bem como a adoção de todas as providências
necessárias à efetivação da incorporação da Ecisa perante os órgãos públicos e terceiros em
geral.
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Data: 20 de junho de 2016
Empresa: Cosan Limited
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) aprovar o parecer dos Auditores e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício iniciado em 1º de janeiro de 2015 e findo em 31 de dezembro
de 2015; (ii) aprovar a indicação da empresa KPMG Auditores Independentes como os auditores
independentes da Companhia para o exercício com início em 1º de janeiro de 2016, que deverá
exercer suas funções até o encerramento da próxima assembleia geral ordinária da Companhia;
(iii) aprovar o aceite pela Companhia das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. George E.
Pataki do cargo de Conselheiro Classe I e Helio França Filho do cargo de Conselheiro Classe III;
(iv) aprovar a reeleição dos conselheiros Classe III da Companhia e a eleição de mais 2
Conselheiros Classe I adicionais para compor o Conselho de Administração da Companhia
(Rubens Ometto Silveira Mello, Marcelo Eduardo Martins, Pedro Isamu Mizutani e Vasco
Augusto da Fonseca Dias Júnior - Conselheiros Classe III; e Richard Steere Aldrich Jr. - Conselheiro
Classe I).
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Data: 20 de maio de 2016
Empresa: BM&FBOVESPA S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) aprovar o investimento, pela BM&FBOVESPA, na
Companhia São José Holding (“Holding”), sociedade cujas ações são, nesta data, em sua
totalidade, de propriedade da Companhia, no montante indicado na Proposta da Administração,
mediante a subscrição de novas ações; (ii) aprovar os termos e condições do protocolo e
justificação de incorporação das ações de emissão da CETIP S.A. – Mercados Organizados
(“CETIP”) pela Holding, seguida da incorporação da Holding pela BM&FBOVESPA, celebrado em
15 de abril de 2016, entre as administrações da Companhia, da CETIP e da Holding (“Operação”)
(“Protocolo e Justificação”); (iii) ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria
e Avaliações Ltda. (CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30), como responsável pela elaboração
do laudo de avaliação, a valor contábil do patrimônio líquido da Holding, para a incorporação da
Holding pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iv) aprovar o Laudo de Avaliação; (v) aprovar
a Operação proposta nos termos do Protocolo e Justificação; (vi) autorizar, em decorrência da
incorporação da Holding, o aumento do capital social da Companhia, a ser subscrito e
integralizado pelos administradores da Holding, com a posterior alteração do seu estatuto social
(uma vez definida a Quantidade Final de Ações BM&FBOVESPA por Ação Ordinária da Holding);
(vii) aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para, dentre outros
ajustes formais de redação, renumeração e referência cruzada; (viii) autorizar os
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à conclusão da Operação;
(ix) solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976.
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Data: 18 de abril de 2016
Empresa: BM&FBOVESPA S.A.
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/2015 conforme proposto pela Administração da
companhia; (iii) aprovar a indicação do Sr. Laércio José de Lucena Cosentino, conforme proposto
pela Administração da Companhia, para compor o seu Conselho de Administração; (iv) aprovar
a remuneração global dos membros do Conselho de Administração em até R$9.074 mil e da
Diretoria em até R$40.153 mil para o exercício de 2016; (v) solicitar a instalação do conselho
fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976.
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Data: 15 de abril de 2016
Empresa: EQUATORIAL ENERGIA S/A
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, conforme divulgadas em 10 de março de
2016; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015
conforme indicado nas Demonstrações Financeiras da Companhia; (iii) aprovar a distribuição de
R$198.588.076,75 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setenta e
seis reais e setenta e cinco centavos) a título de dividendos conforme aprovado pela Reunião do
Conselho de Administração de 10 de março de 2016, a serem pagos até 31 de dezembro de
2016, em parcela única, sem qualquer atualização monetária. A base acionária que fará jus ao
recebimento dos dividendos será aquela de 15 de abril de 2016; (iv) aprovar a fixação da
remuneração global dos administradores para o exercício social de 2016, considerando o
período de 1° de janeiro a 31 de dezembro, no montante global de até R$ 14.500.000,00
(quatorze milhões e quinhentos mil reais); (v) aprovar a indicação dos Srs. Saulo de Tarso Alves
de Lara (suplente Moacir Gibur), Paulo Roberto Franceschi (suplente Claudia Luciana Ceccatto
de Trotta), Vanderlei Dominguez da Rosa (suplente Eduardo da Gama Godoy) aos cargos de
membros do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) aprovar a fixação do montante de até R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) como remuneração global do Conselho Fiscal da
Companhia.
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Data: 30 de abril de 2015
Empresa: Abril Educação S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: Em AGE: (i) aprovar a alteração do estatuto social para
reformar as competências do Conselho de Administração e da Diretoria, e alterar o número de
membros do Conselho Fiscal, o qual passará a ser fixado em três membros, com a finalidade de
dar maior consistência à sua estrutura administrativa; (ii) aprovar, em vista das alterações
aprovadas na deliberação (i), a alteração de outras cláusulas do Estatuto Social com a finalidade
de deixar mais clara e objetiva a sua redação e ajustar referências cruzadas, conforme constante
da proposta da administração. Em AGO: (iii) aprovar o relatório anual e as contas da
Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes e do parecer do conselho fiscal, sem quaisquer emendas ou ressalvas; (iv)
aprovar, por unanimidade, a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2015,
conforme proposta da administração da Companhia; (v) aprovar, por unanimidade, a destinação
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; (vi) aprovar o número de 9
membros para o Conselho de Administração, elegendo seus membros efetivos, com mandatos
que se encerrarão na Assembleia Geral Ordinária de 2017; (viii) aprovar a proposta de
remuneração da administração para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
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Data: 17 de abril de 2015
Empresa: EQUATORIAL ENERGIA S/A
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) aprovar o relatório anual e as contas da
administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2014, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes;
(ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2014; (iii) aprovar o
pagamento de dividendos; (iv) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração
da Companhia; (v) aprovar a remuneração global anual dos administradores da companhia e;
(vi) aprovar a instalação do Conselho Fiscal da companhia, eleger seus membros e aprovar sua
remuneração global anual.
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Data: 10 de abril de 2015
Empresa: CIELO S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente nas deliberações descritas a seguir, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: Em AGO: (i) aprovar o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras Contábeis da Companhia, acompanhadas dos pareceres do
Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício
social findo em 31/12/2014; (ii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro
líquido do exercício de 2014; (iv) e aprovar proposta de remuneração global dos
administradores. Em AGE: (v) aprovar proposta para o aumento do capital social com emissão
de novas ações ordinárias a serem distribuídas aos acionistas, gratuitamente, a título de
bonificação; (vi) aprovar alteração do estatuto social da companhia para redução dos dividendos
mínimos obrigatórios anuais previstos dos atuais 50% para 30% do lucro líquido. Na matéria a
seguir, a Gestora optou em se abster: (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal.
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Data: 08 de setembro de 2014
Empresa: Abril Educação S.A.
Assembleia Especial de Preferencialistas
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida Assembleia votando
favoravelmente na deliberação descrita abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) em decorrência da proposta de ingresso da
Companhia no segmento especial do mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo
Mercado”, deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da
Companhia em ações ordinárias, à razão de 1 ação preferencial para 1 ação ordinária.
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Data: 08 de setembro de 2014
Empresa: Abril Educação S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA
Ioda FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55
10.263.202/0001-80

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGE votando
favoravelmente nas deliberações descritas abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) o ingresso da Companhia no segmento especial do
mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo Mercado”; (ii) a conversão da
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, à razão de 1
ação preferencial para 1 ação ordinária; (iii) a extinção das Units representativas de ações
ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia; (iv) a reforma global do Estatuto Social da
Companhia, de forma a adaptá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e
demais alterações sugeridas pela administração da Companhia; e (v) a autorização para a
diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias à implementação do aprovado
nos itens acima, de modo que a Companhia possa vir a negociar seus valores mobiliários no
Novo Mercado.
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Data: 21 de julho de 2014
Empresa: Equatorial Energia S/A
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Value Institucional FIA
Plurum FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGE votando
favoravelmente nas deliberações descritas abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (1) deliberar acerca do Plano de Opções de Compra de
Ações da Companhia, nos termos da minuta proposta pela administração.
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Data: 26 de março de 2014
Empresa: Cozan Limited
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Plurum FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
14.099.088/0001-55

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGO votando
favoravelmente nas deliberações descritas abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (1) aprovar o relatório dos auditores e as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de março de 2013 e em 31
dezembro de 2013; (2) eleger os Conselheiros Classe I e Classe III com mandato até as
Assembleias Gerais Ordinárias de 2017 e 2016, respectivamente, ou até que seus sucessores
tenham sido devidamente eleitos; (3) nomear auditores independentes para o ano
subsequente.
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Data: 23 de dezembro de 2013
Empresa: Vanguarda Agro S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Institucional FIA
Plurum FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGE votando
favoravelmente nas deliberações descritas abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (1) aprovar o “Instrumento Particular de Protocolo e
Justificação de Incorporação da Vanguarda Participações S.A. pela Vanguarda Agro S.A. e de
Cisão Parcial da Maeda S.A. Agroindustrial com Incorporação da Parcela Patrimonial Cindida pela
Vanguarda Agro S.A.”, celebrado pelas administrações da Companhia, da Maeda S.A.
Agroindustrial e da Vanguarda Participações S.A., em 05 de dezembro de 2013 (“Protocolo”); (2)
a nomeação e contratação pela Companhia da empresa especializada para elaboração do laudo
de avaliação contábil do patrimônio líquido da Vanguarda Participações S.A. (“VPar”) a ser
incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação Contábil - VPar”) e do laudo de avaliação
contábil da parcela patrimonial a ser cindida da Maeda S.A. Agroindustrial (“Maeda”) e
incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação Contábil - Maeda”); (3) o Laudo de Avaliação
Contábil – VPar elaborado pela empresa avaliadora; (4) a incorporação da VPar, nos termos do
Protocolo; (5) o Laudo de Avaliação Contábil – Maeda elaborado pela empresa avaliadora; (6) a
cisão parcial da Maeda com incorporação da parcela patrimonial cindida pela Companhia, nos
termos do Protocolo; (7) alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia
para detalhamento de atividades já desenvolvidas pela Companhia através da subsidiária
integral Maeda e que passarão a ser desenvolvidas diretamente pela Companhia uma vez
aprovada a cisão; (8) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (9) autorização para os
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para a incorporação da
VPar e a cisão parcial da Maeda com incorporação da parcela patrimonial cindida pela
Companhia.
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Data: 29 de novembro de 2013
Empresa: BB Seguridade Participações S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Institucional FIA
Plurum FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGE votando
favoravelmente nas deliberações descritas abaixo, por entender que este ato atende ao melhor
interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) reforma estatutária; (ii) eleição de membros titular e
suplente do Conselho Fiscal representantes dos acionistas minoritários; (iii) eleição de membro
do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários. Nas matérias a seguir,
a Gestora optou em se abster: (iv) eleição de membro do Conselho de Administração indicado
pelo Ministério da Fazenda; (v) eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo
Banco do Brasil S.A.; (vi) eleição de membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da
Fazenda.
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Data: 30 de abril de 2013
Empresa: Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Institucional FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGO/E votando
favoravelmente às indicações pelos preferencialistas de um membro efetivo do Conselho Fiscal
e de seu suplente, e de um membro efetivo do Conselho de Administração e de seu suplente,
por entender que este ato atende ao melhor interesse dos fundos e de seus cotistas.
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Data: 30 de abril de 2013
Empresa: Qualicorp S.A.
Assembleia Geral Ordinária
Fundos Representados:
Fundo
Bogari Value Master FIA
Bogari Institucional FIA
Plurum FIA

CNPJ
15.165.493/0001-97
17.288.568/0001-52
14.099.088/0001-55

Exercício de voto:
O Gestor dos Fundos Representados exerceu direito de voto na referida AGO votando
favoravelmente em todas as deliberações, conforme consta abaixo, por entender que este ato
atende ao melhor interesse dos fundos e de seus cotistas: (i) apreciação e aprovação do
Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e Parecer dos
Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii)
eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iii) fixação do limite de valor da
remuneração global anual dos administradores da Companhia.
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