
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA ITR COMÉRCIO  

DE PNEUS E PEÇAS S.A. - (“AGD”) 

 

No dia 30/12/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder  Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou de forma favorável ao pleito da companhia: 1. Aprovar a alteração do percentual do saldo 

devedor das Obrigações Garantidas (conforme definido no Contrato de Penhor de Estoque) 

garantido pelo Penhor de Estoque, conforme formalizado através do Instrumento Particular de 

Constituição de Penhor Mercantil de Estoque e Outras Avenças, celebrado em 27 de setembro de 

2021, conforme aditado em 21 de outubro de 2021 (“Contrato de Penhor de Estoque”), de modo 

que o Montante Mínimo Garantia Penhor de Estoque, no período compreendido entre 29 de 

dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, passe a corresponder a, no mínimo, 150% (cento e 

cinquenta por cento) do saldo devedor das Obrigações Garantidas, sendo certo que a partir de 01 

de fevereiro de 2022, o Montante Mínimo Garantia Penhor de Estoque voltará a corresponder ao 

percentual mínimo originalmente previsto no Contrato de Penhor de Estoque, qual seja, o 

percentual mínimo, correspondente a 100% (cem por cento) do saldo devedor das Obrigações 

Garantidas. 2. Autorizar a liberação dos recursos decorrentes dos Direitos Creditórios Cedidos 

Fiduciariamente (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária adiante definido) depositados 

nas Contas Vinculadas e na Conta Centralizadora, exclusivamente na data base de 29 de dezembro 

de 2021, observado o cumprimento e manutenção do valor da Retenção Para Pagamento das 

Parcelas de Remuneração e Amortização (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), 

sendo certo que a Emissora e a CPX deverão restabelecer o percentual mínimo de cobertura do 

Montante Mínimo de Garantia Bens Onerados, conforme previsto na Cláusula 5.3 do Instrumento 

Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 27 de 

setembro de 2021 (“Contrato de Cessão Fiduciária”), até o dia 01 de fevereiro de 2022, sob pena de 

vencimento antecipado das Obrigações Garantidas, conforme previsto na Cláusula 6.1.2 (p) da 

Escritura de Emissão; 3. Autorização, ou não, ao Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, os 

Fiadores e as demais partes contratantes, para adotar as medidas necessárias para implementar as 

deliberações da presente Assembleia, incluindo, mas não se limitando, à formalização de 

aditamento à Escritura de Emissão; 4. Caso aprovadas as matérias previstas nos itens 1 e 2 da Ordem 

do Dia, aprovar o pagamento de remuneração adicional (“Waiver fee”), aos Debenturistas, titulares 

das Debêntures em Circulação, no montante financeiro correspondente a 0,40% (quarenta 

centésimos por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido de Juros 

Remuneratórios na data base de 28 de dezembro de 2021, sendo certo que cada Debenturista fará 

jus ao recebimento proporcional do Waiver fee, de acordo a quantidade de Debêntures de que são 

titular. O pagamento do Waiver fee pela Emissora aos Debenturistas deverá ocorrer até o dia 10 de 

janeiro de 2022, na conta corrente de titularidade dos respectivos Debenturistas, conforme por eles 



 

 

indicadas, devendo a Emissora enviar cópia do comprovante de pagamento dos respectivos Waiver 

Fee para cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário.  

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

31.961.612/0001-74 SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF CP 

37.539.419/0001-26 SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA ITR COMÉRCIO  

DE PNEUS E PEÇAS S.A. - (“AGD”) 

 

No dia 30/12/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou de forma favorável ao pleito da companhia: 1. Aprovação, ou não, da retificação do regime 

de colocação das Debêntures de regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das 

Debêntures para o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, da seguinte 

forma: (i) 33.000.000 (trinta e três milhões) de Debêntures em regime de garantia firme de 

colocação prestada pelo Banco Modal S.A. (“Coordenador Líder”), perfazendo o montante de 

R$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) da Data de Emissão; e (ii) 87.000.000 (oitenta e sete 

milhões) de Debêntures em regime de melhores esforços de colocação, perfazendo o montante de 

R$87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), na Data de Emissão, totalizando 120.000.000 

(cento e vinte milhões) de Debêntures equivalente a até R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões 

de reais) na Data de Emissão; 2. Autorização, ou não, ao Agente Fiduciário, em conjunto com a 

Emissora, para adotar as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente 

Assembleia, incluindo, mas não se limitando, à formalização de aditamento à Escritura de Emissão.  

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 

CNPJ Nome 
31.961.612/0001-74 SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF CP 
37.539.419/0001-26 SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS SMARTFIT ESCOLA  

DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. - (“AGD”) 

No dia 10/12/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou de forma favorável ao pleito da companhia: 1. A liberação, pro rata à quantidade de 

Debêntures objeto da aquisição facultativa a ser realizada oportunamente pela Emissora, das 

Cessões Fiduciárias, assim entendidas como a Cessão Fiduciária de Aplicação Financeira, em 

conjunto com a Cessão Fiduciária de Conta Vinculada; 2. Consequentemente, a alteração das alíneas 

(kk) e (ll) da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; 3. A exclusão da obrigação prevista na alínea (ii) 

da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, ou, alternativamente, o não cumprimento de tal obrigação 

até 30 de abril de 2022, sem que seja configurada hipótese de vencimento antecipado não 

automático previsto na Cláusula 6.32.2 (b) da Escritura de Emissão; e 4. Autorização para que a 

Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem quaisquer atos e assinem os documentos necessários, 

incluindo, mas não se limitando a, celebração de aditamentos à Escritura de Emissão e demais 

documentos relacionados, para fins de formalização das deliberações constantes dos itens 1, 2 e 3 

acima.  

 

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 

CNPJ Nome 
28.787.004/0001-80 ZURICH SCHRODER FI MULTIMERCADO 
27.565.968/0001-11 SCHRODER ZURICH PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RF 

31.248.460/0001-67 SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO 
 32.770.355/0001-56 SCHRODER ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIARIO FI  RF CP 

37.539.419/0001-26 SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FI RF CP LONGO PRAZO 
26.344.729/0001-79 SICREDI SCHRODERS FIM MULTI CLASSES CP LP 
21.170.383/0001-16 SICREDI – FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS 

09.236.927/0001-08 METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF 
 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA B3 S.A., BRASIL, BOLSA, BALCÃO - (“AGE”) 

 

No dia 09/12/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou a favor de todos os itens da ordem do dia: AGE – 1. Deliberar sobre a aquisição pela 

Companhia, de forma direta ou por meio de qualquer de suas controladas, nos termos do §1º do 

artigo 256 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), da totalidade do capital social da Neoway Tecnologia 

Integrada Assessoria e Negócios S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Florianópolis, 

Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Freitas, nº 131, Sala 201, Bairro Itacorubi, CEP 88034-132, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.337.875/0001-05 (“Neoway”), conforme a documentação definitiva 

assinada e demais materiais submetidos à Assembleia, bem como a ratificação dos atos 

correspondentes praticados pela Administração até a data da Assembleia. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

32.239.786/0001-90 
SCHRODER IBOVESPA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

42.119.554/0001-52  SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA RAIA DROGASIL S.A. - (“AGE”) 

 

No dia 18/11/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou a favor de todos os itens da ordem do dia: AGE – 1. Aprovar a aquisição, pela Companhia, de 

quotas representativas da totalidade do capital social da Dr. Cuco Desenvolvimento de Software 

Ltda. (“Cuco Health”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.000.392/0001-94 e na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob o NIRE 35232657067, com sede na Alameda Vicente Pinzon nº 54, Vila 

Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-130, em cumprimento ao disposto 

no inciso II e no §1º do artigo 256 da Lei 6.404/76. 

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

32.239.786/0001-90 
SCHRODER IBOVESPA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
42.119.554/0001-52  SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

LOJAS RENNER S.A. - (“AGE”) 

No dia 04/11/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou contra o item 16 e a favor dos demais itens da ordem do dia: AGE - 1. Aumento do Capital 

Social no valor de R$ 1.230.759.076,65, sendo R$ 30.759.076,65 através da incorporação de parte 

do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de Opções de Compra) e 

R$ 1.200.000.000,00 através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros 

(composta pela Reserva para Investimento e Expansão, Reserva Legal e Reserva de Incentivos 

Fiscais), e distribuição gratuita aos acionistas de bonificação de ações em 10%, o que corresponderá 

à emissão de 89.858.402 novas ações ordinárias, com custo unitário atribuído de R$ 13,35, sendo 1 

nova ação ordinária a ser emitida para cada 10 ações; 2. Aumento do Capital Social autorizado da 

Companhia em quantidade de ações equivalente a 10% do montante ora existente (proporcional à 

bonificação de ações), resultando no limite de Capital Autorizado de 1.497.375.000 de ações 

ordinárias, condicionado à aprovação do item 1 da Ordem do Dia; 3. Alteração do Caput dos Artigos 

5º e 6º do Estatuto Social, de modo a refletir (i) as deliberações 1 e 2 da Ordem do Dia; e (ii) os 

aumentos do Capital Social realizados e o número de ações emitidas no contexto das deliberações 

do Conselho de Administração ocorridas em 19 de novembro de 2020, 20 de maio e 19 de agosto 

de 2021, referentes aos exercícios de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da 

Companhia, e em 29 de abril de 2021, referente à oferta pública de distribuição primária de ações; 

adequando, assim, no Estatuto Social, o Capital Social subscrito e integralizado da Companhia para 

o valor de R$ 8.974.030.190,98, divididos em 988.442.424 ações ordinárias, nominativas, escriturais 

e sem valor nominal, e o Capital Social autorizado para a quantidade de 1.497.375.000 ações 

ordinárias; 4. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(c) os serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de venda de produtos de 

terceiros”; 5. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(h) a prestação de serviços de tecnologia da informação”;  6. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(j) a prestação de serviços 

de logística”; 7. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(k) a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como 

gestão de fornecedores (processos de cotação, auditoria e contratação), gestão de contas a pagar e 

a receber, gestão de folha de pagamento, gestão de ativos imobilizados;”;  8. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(l) a produção e geração de 

conteúdo”; 9. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(m) a criação e/ou gestão de programas de fidelização”;  10. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(n) o beneficiamento de 

artigos de vestuário, realizando estamparia, texturização e alvejamento”; 11. Alteração da antiga 

Alínea “e” do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “(f) 

a prestação de serviços de recebimento de contas e títulos por conta e ordem de terceiros e serviços 



 

 

de correspondente bancário”; 12. Alteração do Parágrafo 5º do Artigo 6º do Estatuto Social, para 

adaptação, à regulamentação aplicável, do texto referente à comunicação de negociação relevante; 

13. Inclusão, no Inciso VI do Artigo 22 e, por consequência, no Inciso XXIV do Artigo 19 do Estatuto 

Social, referentes às competências da Diretoria e do Conselho de Administração, da realização de 

operações de aquisição direta ou indireta de ações ou quotas de emissão de outras sociedades; 14. 

Inclusão, no Artigo 22 do Estatuto Social, como novo Inciso “X”, da competência da Diretoria de 

autorizar a prestação de garantias, pela Companhia, em favor de suas controladas diretas ou 

indiretas, e por consequência, o novo Inciso passará a ser referenciado no inciso XIX do Artigo 19; 

15. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e 16. Novo Plano de Incentivo de 

Longo Prazo: Ações de Performance, Ações Restritas e Ações Matching. 

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

32.239.786/0001-90 
SCHRODER IBOVESPA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

LOJAS RENNER S.A. - (“AGE”) 

No dia 21/10/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou contra o item 16 e a favor dos demais itens da ordem do dia: AGE - 1. Aumento do Capital 

Social no valor de R$ 1.230.759.076,65, sendo R$ 30.759.076,65 através da incorporação de parte 

do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de Opções de Compra) e 

R$ 1.200.000.000,00 através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros 

(composta pela Reserva para Investimento e Expansão, Reserva Legal e Reserva de Incentivos 

Fiscais), e distribuição gratuita aos acionistas de bonificação de ações em 10%, o que corresponderá 

à emissão de 89.858.402 novas ações ordinárias, com custo unitário atribuído de R$ 13,35, sendo 1 

nova ação ordinária a ser emitida para cada 10 ações; 2. Aumento do Capital Social autorizado da 

Companhia em quantidade de ações equivalente a 10% do montante ora existente (proporcional à 

bonificação de ações), resultando no limite de Capital Autorizado de 1.497.375.000 de ações 

ordinárias, condicionado à aprovação do item 1 da Ordem do Dia; 3. Alteração do Caput dos Artigos 

5º e 6º do Estatuto Social, de modo a refletir (i) as deliberações 1 e 2 da Ordem do Dia; e (ii) os 

aumentos do Capital Social realizados e o número de ações emitidas no contexto das deliberações 

do Conselho de Administração ocorridas em 19 de novembro de 2020, 20 de maio e 19 de agosto 

de 2021, referentes aos exercícios de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da 

Companhia, e em 29 de abril de 2021, referente à oferta pública de distribuição primária de ações; 

adequando, assim, no Estatuto Social, o Capital Social subscrito e integralizado da Companhia para 

o valor de R$ 8.974.030.190,98, divididos em 988.442.424 ações ordinárias, nominativas, escriturais 

e sem valor nominal, e o Capital Social autorizado para a quantidade de 1.497.375.000 ações 

ordinárias; 4. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(c) os serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de venda de produtos de 

terceiros”; 5. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(h) a prestação de serviços de tecnologia da informação”; 6. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(j) a prestação de serviços 

de logística”; 7. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(k) a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como 

gestão de fornecedores (processos de cotação, auditoria e contratação), gestão de contas a pagar e 

a receber, gestão de folha de pagamento, gestão de ativos imobilizados;”;  8. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(l) a produção e geração de 

conteúdo”; 9. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte 

atividade: “(m) a criação e/ou gestão de programas de fidelização”; 10. Alteração do Artigo 3º 

(Objeto Social) do Estatuto Social para inclusão da seguinte atividade: “(n) o beneficiamento de 

artigos de vestuário, realizando estamparia, texturização e alvejamento”; 11. Alteração da antiga 

Alínea “e” do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “(f) 

a prestação de serviços de recebimento de contas e títulos por conta e ordem de terceiros e serviços 



 

 

de correspondente bancário”; 12. Alteração do Parágrafo 5º do Artigo 6º do Estatuto Social, para 

adaptação, à regulamentação aplicável, do texto referente à comunicação de negociação relevante;  

13. Inclusão, no Inciso VI do Artigo 22 e, por consequência, no Inciso XXIV do Artigo 19 do Estatuto 

Social, referentes às competências da Diretoria e do Conselho de Administração, da realização de 

operações de aquisição direta ou indireta de ações ou quotas de emissão de outras sociedades;  14. 

Inclusão, no Artigo 22 do Estatuto Social, como novo Inciso “X”, da competência  da Diretoria de 

autorizar a prestação de garantias, pela Companhia, em favor de suas controladas diretas ou 

indiretas, e por consequência, o novo Inciso passará a ser referenciado no inciso XIX do Artigo 19;  

15. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e 16. Novo Plano de Incentivo de 

Longo Prazo: Ações de Performance, Ações Restritas e Ações Matching. 

 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

32.239.786/0001-90 
SCHRODER IBOVESPA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA DURATEX S.A. - (“AGE”) 

 

No dia 18/08/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou a favor de todos os itens da ordem do dia: AGE – 1. Alterar a denominação da Companhia de 

Duratex S.A. para Dexco S.A. e a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social.; 2. 

Consolidar o Estatuto Social; 3. Autorizar a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, 

conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?; e 4. Autorizar a publicação da ata 

dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da 

Lei nº 6.404, de 1976?. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

32.239.786/0001-90 
SCHRODER IBOVESPA PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA EQUATORIAL ENERGIA S.A. - (“AGE”) 

 

No dia 28/05/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou a favor de todos os itens da AGE da ordem do dia: AGE – 1. Aumento do capital social da 

Companhia sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto 

Social.; 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 3. Autorizar a diretoria da Companhia a 

praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aprovadas na Assembleia Geral da 

Companhia. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

DA VALE S.A. - (“AGOE”) 

 

No dia 30/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou a favor de todos os itens da AGE, contra os itens 4 e 5.7 da AGO, se absteve nos itens 5.13, 

5.14, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 9, 11 e 13 da AGO e votou a favor dos demais itens da AGO da ordem do 

dia: AGO – 1. Apreciação do relatório e das contas da administração e exame, discussão e votação 

das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2020, nos termos da Proposta de Destinação de Resultado; 3. Definir o número de membros do 

Conselho de Administração, conforme proposta da administração em 13 membros titulares e 1 

suplente; 4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de 

Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei nº 6.404/1976”)?; 5. Eleição do conselho de administração por candidato; 6. Em caso 

de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem 

ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?; 7. Visualização de 

todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída; 8. Eleger o Sr. 

José Luciano Duarte Penido (independente) como Presidente do Conselho de Administração, caso 

seja eleito membro do Conselho de Administração; 9. Eleger o Sr. Roberto da Cunha Castello Branco 

(independente) como Presidente do Conselho de Administração, caso seja eleito membro do 

Conselho de Administração; 10. Eleger o Sr. Fernando Jorge Buso Gomes como Vice-Presidente do 

Conselho de Administração, caso seja eleito membro do Conselho de Administração; 11. Eleger o Sr. 

Mauro Gentile Rodrigues Cunha como Vice-Presidente do Conselho de Administração, caso seja 

eleito membro do Conselho de Administração; 12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal; 13. 

Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2021 

nos termos da Proposta da Administração. AGE - 1. Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em 

Ações da Companhia; 2. Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos 

e Justificações de Incorporação da Companhia Paulista de Ferroligas (“CPFL”) e da Valesul Alumínio 

S.A. (“Valesul”) pela Vale; 3. Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes 

(“Macso”), empresa especializada contratada para  proceder à avaliação da CPFL e da Valesul; 4. 

Aprovar os Laudos de Avaliação, elaborados pela Macso; 5. Aprovar as incorporações, sem aumento 

de capital e sem emissão de novas ações, da CPFL e da Valesul pela Vale; 6. Nos termos dos artigos 

224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Minerações 

Brasileiras Reunidas S.A. – MBR seguida de incorporação da parcela cindida pela Vale; 7. Ratificar a 

nomeação da Macso, empresa especializada contratada para proceder à avaliação do acervo líquido 

a ser cindido, formado por determinados ativos e passivos MBR (“Acervo Cindido MBR”) para 

incorporação pela Vale; 8. Aprovar o Laudo de Avaliação, elaborado pela Macso; 9. Aprovar a 

incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, do Acervo Cindido MBR pela 

Vale. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

DA RAIA DROGASIL S.A. - (“AGOE”) 

 

No dia 30/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou a favor de todos os itens da AGE, se absteve nos itens 4, 6, 7, 8 e 11 da AGO e votou a favor 

dos demais itens da AGO da ordem do dia: AGO – 1. Tomada de contas dos administradores, exame, 

discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores 

Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e “O Estado de S. 

Paulo” em 10 de março de 2021, bem como do Parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação do lucro 

líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, referendando as apropriações 

de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, os quais 

serão imputados ao dividendo obrigatório; 3. Determinação do número de membros a compor o 

Conselho de Administração da Companhia, conforme Proposta da Administração de 11 (onze) 

membros; 4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de 

Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76?; 5. Indicação de todos os nomes que 

compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista 

detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em 

separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses 

campos ocorra) - Chapa Única\ Single Group; 6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa 

escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo 

conferidos à chapa escolhida?; 7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os 

votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos 

membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra 

pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva 

deliberação da assembleia.]; 8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para 

indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída; 9. Deseja solicitar a eleição em separado 

de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §4°, I, da Lei n° 6.404/76? ; 10. 

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 

2021, nos termos da Proposta da Administração; 11. Indicação de todos os nomes que compõem a 

chapa - Chapa Única\ Single Group; 12. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de 

integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, 

de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa 

escolhida?; 13. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de 

ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de 

eleição geral em branco); 14. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme 

Proposta da Administração da Companhia; 15. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral 

Ordinária, as instruções de voto constantes deste Boletim de Voto podem ser consideradas também 

para a realização da Assembleia Geral Ordinária em segunda convocação?  AGE – 1. Alteração do 



 

 

Parágrafo Sétimo do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de excluir o trecho 

“da delegação feita” de sua redação, para explicitar que os membros do Conselho de Administração 

poderão outorgar procuração para que outro membro do mesmo órgão o represente na reunião; 2. 

Alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de alterar a 

composição do Conselho de Administração para o mínimo de 11 e o máximo de 13 membros ; 3. 

Alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para excluir a  necessidade de 

eleição suplentes para o Conselho de Administração; 4. Inclusão de um novo Parágrafo Primeiro do 

Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de inserir vedação para a acumulação dos cargos 

de Diretor e membro do Conselho de Administração da Companhia, e renumeração dos parágrafos 

seguintes; 5. Alteração do Parágrafo Sétimo do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 

considerando a nova numeração dos parágrafos, com o propósito de excluir a previsão de que 

membros suplentes do Conselho de Administração devem substituir os titulares em caso de 

vacância; 6. Alteração dos Parágrafos Oitavo e Nono do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 

considerando a nova numeração dos parágrafos, para prever que a eleição e destituição do 

Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração serão competência do próprio Conselho 

de Administração; 7. Alteração do Parágrafo Décimo do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 

considerando a nova numeração dos parágrafos, para incluir previsão de que, na vacância do cargo 

de conselheiro, o próprio Conselho de Administração elegerá o seu substituto para terminar o 

mandato; 8. Alteração do Caput do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para criar o cargo de 

Vice Presidente do Conselho de Administração; 9. Inclusão do Parágrafo Único do Artigo 9º do 

Estatuto Social da Companhia, para definir as atribuições do cargo de Vice-Presidente do Conselho 

de Administração; 10. Alteração do caput e do Parágrafo Primeiro do Artigo 7º do Estatuto Social da 

Companhia, para incluir previsão de que, na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho 

de Administração, o Vice-Presidente poderá convocar e presidir a reunião do Conselho de 

Administração; 11. Alterar os Artigos 1º, Parágrafo Segundo; 11; 18, alínea (c); 19, caput e Parágrafo 

Primeiro; e 20, do Estatuto Social da Companhia, para tornar o Conselho Fiscal da Companhia um 

órgão permanente; 12. Consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da 

Administração;  13. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, as 

instruções de voto constantes deste Boletim de Voto podem ser consideradas também para a 

realização da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação? 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  

LOJAS RENNER S.A. - (“AGO”) 

No dia 29/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou contra o item 4 e a favor dos demais itens da ordem do dia: AGO - 1. examinar, discutir e votar 

as contas dos administradores e as demonstrações financeiras  relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação do 

lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. fixar o número de membros do Conselho 

de Administração, conforme Proposta da Administração, em 8 (oito) membros; 4. Deseja requerer 

a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do 

art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?; 5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o 

acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na 

eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de 

ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de 

membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos 

ocorra); 6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes 

às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você 

escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, 

seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]; 7. 

Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída; 8. 

Fixar o montante da remuneração global dos Administradores, conforme Proposta da 

Administração, em até R$ 39,9 milhões; 9. Fixar o número de membros do Conselho Fiscal da 

Companhia, conforme Proposta da Administração, em 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros 

suplentes; 10. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos 

candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral); 11. Fixar o 

montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração, 

em R$ 669,4 mil. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

DA DURATEX S.A. - (“AGOE”) 

 

No dia 29/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 
qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa 
que votou contra o primeiro item e a favor dos demais na AGE e, na AGO, votou contra os 

itens 4, 5, 6 e 11, se absteve nos itens 7, 8 e 10 e votou a favor dos demais itens da ordem 
do dia: AGO – 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2. 

Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido 
do exercício de 2020, inclusive a ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o 
capital próprio e de dividendos adicionais, conforme detalhado no Manual da Assembleia 

disponível em https://www.duratex.com.br/ri/informacoes-ao-mercado/reunioes-da-
administracao-assembleias.;Na Assembleia não será proposta nova distribuição de 
proventos por conta do exercício de 2020; 3. Deliberar sobre proposta da Administração 
para fixar, em 9 (nove) titulares - dos quais 3 (três) são independentes - e 3 (três) suplentes, 

o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; 4. 
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de 
Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?; 5. Indicação de todos 

os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados 
caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos 
presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em 

separado de que tratam esses campos ocorra); 6. Caso um dos candidatos que compõem a 
chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem 
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?; 7. Em caso de adoção do processo de 

eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos 
em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista 
opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser 
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.] ; 8. Visualização de 

todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a 
ser atribuída ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO / ALEXANDRE DE BARROS, ALFREDO 
EGYDIO SETUBAL / PAULA LUCAS SETUBAL, ANDREA LASERNA SEIBEL / ALEX LASERNA 

SEIBEL, HELIO SEIBEL / ALEX LASERNA SEIBEL, JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI, MARCIO 
FROES TORRES, RAUL CALFAT, RICARDO EGYDIO SETUBAL / PAULA LUCAS SETUBAL, 
RODOLFO VILLELA MARINO / ALEXANDRE DE BARROS; 9. Deseja requerer a adoção do voto 

em separado para eleição do Conselho de Administração?; 10. Indicação de candidatos ao 
conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a 
voto (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente 

das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da 
assembleia geral); 11. Ratificar a remuneração paga à administração em 2020 e deliberar 
sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual 

destinada à remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) em 



 

 

até R$48 milhões; 12. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 
161 da Lei nº 6.404, de 1976? Observação: Esta questão não integra a ordem do dia dessa 
Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no parágrafo único do Artigo 

21-K da ICVM 481, de 2009; 13. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma 
sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?; 14. Autoriza a 
publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme 

parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?. AGE – 1. Deliberar sobre proposta do 
Conselho de Administração de alteração do Regulamento do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Duratex; 2. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, 

conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?; Autoriza a publicação da 
ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do 
Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976? 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

DA YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. - (“AGOE”) 

 

No dia 28/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou a favor de todos os itens da AGE, contra o item 7 da AGO, se absteve no item 8 da AGO e 

votou a favor dos demais itens da AGO da ordem do dia: AGO – 1. Demonstrações financeiras 

acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do 

parecer do Comitê de Auditoria e Finanças, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020; 2. Relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 3. Proposta da administração para a 

destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2020; 4. Proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com 

funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 5. Proposta da 

administração para a fixação do número de 3 (três) membros para o Conselho Fiscal; 6. Indicação 

de todos os nomes que compõem a chapa – Única Jorge Roberto Manoel / Cinthia Maria Peres Pedro 

Wagner Pereira Coelho / Evany Aparecida Leitão de Oliveira Pace Regina Longo Sanchez / Saulo de 

Tarso Alves Lara; 7. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para 

acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os 

votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?;  8. 

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho fiscal, nos termos do art. 161, § 4º, 

“a”, da Lei das S.A.?; 9. Proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos 

administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021.; 10. Deseja solicitar 

a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das S.A.? . AGE – 1. Alterações no 

Capítulo II do Estatuto Social, com ajustes nos artigos 6º e 7º; 2. Alterações no Capítulo III do 

Estatuto Social, com ajustes nos artigos 8º e 12º; 3. Alterações no Capítulo V do Estatuto Social, com 

ajustes nos artigos 15, 16 e 18; 4. Alterações no Capítulo VI do Estatuto Social, com ajustes nos 

artigos 21 e 22; 5. Alterações no Capítulo VII do Estatuto Social, com ajustes nos artigos 26 e 27; 6. 

Alterações no Capítulo XI do Estatuto Social, com ajustes no artigo; 7. Consolidação do Estatuto 

Social. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  

GERDAU S.A. - (“AGO”) 

No dia 23/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou a favor de todos os itens da ordem do dia: AGO - 10. O acionista somente pode preencher 

este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 (três) 

meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral] Requisição de eleição em 

separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações 

preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Deseja solicitar a eleição em separado de 

membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?; 

11. Eleição CA em separado PN: Augusto Brauna Pinheiro (Conselheiro Independente); 12. Caso se 

verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais 

sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 

I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos 

das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o 

maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, 

concorrerem à eleição em separado?; 16. Eleição CF em separado PN: Carlos Roberto Cafareli / 

Maelcio Mauricio Soares. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

06.051.151/0001-55 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 
32.239.786/0001-90 SCHRODER IBX PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS  

IOCHPE MAXION S.A. - (“AGD”) 

 

No dia 16/04/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou de forma favorável ao pleito da companhia: 1. Concessão de uma dispensa antecipada e 

perdão pelo potencial descumprimento do Índice Financeiro para Companhia, em relação às Datas 

de Referência de 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2021, a partir daqui doravante referido 

como o Período de Renúncia, sem que seja considerado um Evento de Violação que está prevista 

na inciso XVIII da seção 7.26.2 da Escritura de Emissão, observada a deliberação condições, nos 

termos do artigo 127 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, daqui doravante 

denominado Código Civil, disponibilizado mediante proposta da administração ao assembleia geral 

anual de debenturistas que foi lançada pela Companhia em 31 de março de 2021, fez  disponível 

para consulta nos sites da Companhia em http://www.iochpe.com.br, de B3 S.A., Brasil, Bolsa, 

Balcão em http://www.b3.com.br, e da Comissão de Valores Mobiliários em 

http://www.cvm.gov.br, Sistema Empresas.NET, na World Wide Web de computadores e na sede 

corporativa da Empresa, de doravante denominada Proposta da Administração, de forma que a 

deliberação de que trata neste item deixará de vigorar a partir da data de cumprimento de qualquer 

uma dessas condições resolutivas, sem qualquer efeito retroativo; 2. Autorização para que o Agente 

Fiduciário e a Companhia pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as  

as providências necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações que podem 

ser aprovados em assembleia geral de debenturistas. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 
CNPJ Nome 

28.787.004/0001-80 ZURICH SCHRODER FIM 
27.565.968/0001-11 SCHRODER ZURICH PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RF 
31.961.612/0001-74 SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF CP 

32.239.883/0001-83 SCHRODER TOTAL MASTER FIM 
 32.770.355/0001-56 SCHRODER ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIARIO FIRF CP 

37.539.419/0001-26 SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 
26.344.729/0001-79 SICREDI SCHRODERS FIM MULTI CLASSES CP LP 
21.170.383/0001-16 SICREDI - FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS 

09.236.927/0001-08 METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FIRF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS SMARTFIT ESCOLA  

DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. - (“AGD”) 

No dia 26/03/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que  

votou de forma favorável ao pleito da companhia: 1. A não medição pelo Agente Fiduciário do Índice 

Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão e em seus aditamentos) referente aos 1º 

(primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) trimestres de 2021 e/ou ao 1º (primeiro) 

trimestre de 2022, e, consequentemente, a não configuração da hipótese de vencimento 

antecipado não automático prevista na Cláusula 6.32.2 (g) da Escritura de Emissão; 2. A autorização 

para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem quaisquer atos e assinem os documentos 

necessários, incluindo, mas não se limitando a, celebração de aditamentos à Escritura de Emissão e 

demais documentos relacionados, para fins de formalização da deliberação descrita no item (a) 

acima. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 

CNPJ Nome 
28.787.004/0001-80 ZURICH SCHRODER FIM 
27.565.968/0001-11 SCHRODER ZURICH PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RF 

31.961.612/0001-74 SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF CP 
32.239.883/0001-83 SCHRODER TOTAL MASTER FIM 

 32.770.355/0001-56 SCHRODER ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIARIO FIRF CP 
37.539.419/0001-26 SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 
26.344.729/0001-79 SICREDI SCHRODERS FIM MULTI CLASSES CP LP 

21.170.383/0001-16 SICREDI - FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS 
09.236.927/0001-08 METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FIRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

VALE S.A. - (“AGE”) 

No dia 12/03/2021, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 

qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 

votou contra o item 8 e a favor de todos os outros itens da ordem do dia: AGE - 1. Alterações de 

redação; 2. Alteração nos cargos de membro suplente e nova regra para substituição de 

Conselheiros; 3. Flexibilização do número de membros do Conselho de Administração, que poderá 

ser composto por no mínimo 11 e no máximo 13 membros, nos termos da Proposta da 

Administração (caput do Art. 11 do Estatuto Social); 4. Alteração de itens referentes a estrutura de 

independência; 5. Previsões para o Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 6. Incluir a indicação, 

pelos membros independentes eleitos, de um membro independente líder e previsão de suas 

funções, conforme a Proposta da Administração (novo §6º do Art. 11 do Estatuto Social); 7. Inclusão 

de procedimento para a indicação de lista para votação sob a forma individual, por candidato, para 

a eleição dos membros do Conselho de Administração, nos termos da Proposta da Administração 

(novo §10, incisos I, II, III, IV e VII, do Art. 11 do Estatuto Social); 9. Renumeração e ajuste de redação 

nos novos §§ 11 e 12 do Art. 11 do Estatuto Social, como indicado na Proposta da Administração; 

10. Alterar o caput do Art. 12 do Estatuto Social para reduzir o número de reuniões ordinárias e 

alterar o número mínimo de membros para convocar uma reunião do Conselho de Administração, 

nos termos da Proposta da Administração; 11. Alterações nas competências do Conselho e Diretoria 

Executiva; 12. Previsões de Comitê e Coordenador; 13. Alteração no Art. 23, §3°, do Estatuto Social, 

para aumentar o prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva, como disposto na Proposta 

da Administração; 14. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações  aprovadas na 

Assembleia Geral. 

Relação dos Fundos Representados Schroder Brasil 

CNPJ Nome 
09.236.941/0001-01 METLIFE PREVIDENCIARIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
06.051.151/0001-55 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 

32.239.786/0001-90 SCHRODER IBX PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


