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São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor do Fundo em Assembleia Geral de 
Cotistas do Hamilton Lane Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações, 
realizada em 11.09.2017. 

Prezado(s) Sr.(s) Cotista(s), 

O Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa”), na qualidade de Administrador/Gestor do LIBRA - 
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR - INVESTIDOR PROFISSIONAL (CNPJ/MF nº 11.739.144/0001-80) (“FUNDO”), em 
atendimento ao disposto na Política de Exercício de Direito de Voto do FUNDO, vem pela presente, apresentar 
o resumo dos votos proferidos pelo Gestor do FUNDO, na Assembleia Geral de Cotistas do Hamilton Lane 
Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações (CNPJ/MF nº 
15.711.200/0001-20) (“Fundo”), realizada em 11.09.2017.    

  

Segue descrição da pauta da Assembleia, bem como os votos proferidos pelo Gestor do FUNDO: 

 

I. Ordem do Dia:         

1. Aprovação das demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios encerrados em 29.02.2016 e 
28.02.2017 e pareceres dos auditores independentes. 

 

II. Deliberações adotadas: 

1. Por decisão da maioria dos quotistas votantes representada por 52% (cinquenta e dois por cento) decidiu 
aprovar as contas apresentadas pela Administradora do Fundo, relativas aos exercícios encerrados em 
29.02.2016 e 28.02.2017 nos termos do Balanço Patrimonial e respectivo Parecer dos Auditores 
Independentes e Notas explicativas. 

O cotista FI Caixa Imunana Multimercado CP, através do Sr. Diego Carneiro Batista de Morais, inscrito 
no CPF/MF sob nº 133.255.177-73, se absteve da votação e solicitou, ainda, que constasse na ata da 
referida Assembleia que o atraso da liberação das demonstrações financeiras do Fundo, bem como a 
liberação com ressalva, gerou também atraso da liberação das DFs e ressalva no FI Caixa Imunana 
Multimercado CP além de indagações do Conselho Fiscal e Deliberativo da PRECE. 

 

O GESTOR, exercendo o seu direito de voto, optou por reprovar o item proposto na referida 
ordem do dia, conforme acima elencado, considerando as ressalvas apresentadas no relatório de 
auditoria do Fundo.  

 

Caso necessite de mais informações, por favor, contate seu Executivo de Relacionamento ou ligue para 
o ALFALINE: 4004-3344 (principais cidades) ou 0800 - 7253344 (RJ e demais localidades). 

 

Cordialmente, 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  

ADMINISTRADOR  


