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São Paulo, 27 de junho de 2017. 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor do Fundo em Assembleia Geral de 
Cotistas do Spectra Latin America Private Equity III Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no 
Exterior, realizada em 07.06.2017. 

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

O Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa”), na qualidade de Administrador/Gestor do SAINT – 
EMILION – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR – INVESTIDOR PROFISSIONAL (CNPJ/MF nº 10.758.151/0001-67) 
(“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 Spectra Latin America Private Equity III Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no Exterior 
(CNPJ/MF nº 23.034.944/0001-85) (“Fundo”), realizada em 07.06.2017.    

  

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

 

I. Ordem do Dia:              

1. Proposta de nova emissão de cotas do Fundo, bem como as condições operacionais para a referida 
emissão. 

 

II. Deliberações adotadas: 

1. Aprovação pela unanimidade dos cotistas presentes da proposta de emissão de novas cotas do Fundo, de 
valor a ser apurado na data da integralização dos recursos e sua respectiva disponibilidade na sede do 
Administrador do Fundo, cuja oferta será realizada com esforços restritos nos termos da Instrução CVM 
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme abaixo: 

Número mínimo de cotas a serem distribuídas: 10.000.000 (dez milhões) de cotas 

Número máximo de cotas a serem distribuídas: 400.000.000 (quatrocentos milhões) de cotas 

Preço de emissão: R$ 1,00 (um real) 

Prazo da oferta: 180 (cento e oitenta) dias 

Data de início da distribuição: 12.06.2017 

Data prevista para o término do prazo de subscrição: 31.08.2017 

 

O GESTOR, exercendo o seu direito de voto, optou por aprovar o item proposto na referida 
ordem do dia, conforme acima elencado, por entender que o procedimento em questão não causará 
nenhum tipo de prejuízo à rentabilidade do Fundo aplicado.  

 

Caso necessite 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  

ADMINISTRADOR  


