
 

SAC: 0800 772 3343 – e-mail: sacbancoalfa@alfanet.com.br / Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br.  
Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140. 

São Paulo, 11 de setembro de 2017. 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor do Fundo em Assembleia Geral de Cotistas 
do Spectra Latin América Private Equity III Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no Exterior, 
realizada em 18.08.2017. 

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 América 
Private Equity III Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no Exterior (CNPJ/MF nº 23.034.944/0001-
85) (“Fundo”), realizada em 18.08.2017.    

  

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

 

I. Ordem do Dia:              

1. Proposta de alteração do prazo para amortização de cotas do Fundo; 

2. Proposta de alteração da descrição do público alvo do Fundo, de forma a incluir investidores profissionais em 
geral; 

3. Consolidação do regulamento do Fundo e definição da data em que as deliberações aprovadas entrarão em 
vigor; e  

4. Outros assuntos de interesse do Fundo. 

 

II. Deliberações adotadas: Foram aprovadas pela unanimidade dos cotistas presentes: 

 

1. A proposta de alteração do prazo para amortização de cotas do Fundo, passando de 01 (uma) amortização a 
cada período de 12 (doze) meses, para 01 (uma) amortização a cada período de 03 (três) meses, mantendo a 
necessidade de aprovação por meio de Assembleia Geral de Cotistas para concretização da amortização; 

2. A proposta de alteração da descrição do público alvo do Fundo, para incluir investidores profissionais em 
geral, conforme definidos pela Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada; 

3. A consolidação do regulamento do Fundo de acordo com as deliberações acima, o qual passará a vigorar a 
partir de 25 de agosto de 2017; e 

4. A dispensa do envio, pelo Administrador, de comunicação acerca do resumo das deliberações desta 
assembleia, considerando o comparecimento da totalidade dos cotistas do Fundo. 

 

O GESTOR, exercendo o seu direito de voto, optou por aprovar todos os itens propostos na referida 
ordem do dia, conforme acima elencados, por entender que os procedimentos em questão não causarão 
nenhum tipo de prejuízo à rentabilidade do Fundo aplicado.  

 

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 IN VESTIMENT O S.A.  

ADMINISTRADOR  


