
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  
EQUATORIAL ENERGIA S.A. - (“AGOE” e “AGE”) 

No dia 17/07/2020, 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 - 1. Exame, Discussão e Votação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer 
do Conselho Fiscal da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; 2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; 3. Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 
2020; 4. Deliberação acerca da instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para 
o exercício social de 2020; 5. Fixação da remuneração global anual do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2020; 6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única. AGE1 - 1. 
Alteração do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, para refletir os aumentos do capital social 
aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia dentro do limite do capital autorizado; 2. 
Proposta da administração para aumento do limite máximo da Reserva para Investimento e 
Expansão, com a consequente alteração do artigo 26, parágrafo 4º, do Estatuto Social; 3. 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 4. Autorização dos administradores da Companhia 
para a prática de todos os atos necessários para efetivar as deliberações aprovadas na Assembleia. 
AGE2 - 1. Alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do 
Estatuto Social; 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 3. Autorização para os 
administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações aprovadas na 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 - 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 

  
  

 

  



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  
EQUATORIAL ENERGIA S.A. - (“AGOE” e “AGE”) 

No dia 08/07/2020, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 
qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que, 
na AGO, votou contra o item 7 e a favor dos demais itens e, na AGE1 e na AGE2, se absteve em todos 
os itens da ordem do dia: AGO - 1. Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberação sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3. Fixação 
da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020; 4. Deliberação acerca 
da instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020; 5. 
Fixação da remuneração global anual do Conselho Fiscal para o exercício de 2020; 6. Indicação de 
todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única; 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?. AGE1 - 1. Alteração do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, para 
refletir os aumentos do capital social aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia 
dentro do limite do capital autorizado; 2. Proposta da administração para aumento do limite 
máximo da Reserva para Investimento e Expansão, com a consequente alteração do artigo 26, 
parágrafo 4º, do Estatuto Social; 3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 4. Autorização 
dos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações aprovadas na Assembleia. AGE2 - 1. Alteração do objeto social da Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; 2. Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia; 3. Autorização para os administradores da Companhia para a prática de todos os atos 
necessários para efetivar as deliberações aprovadas na 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 - 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 

  
  

 

 

  



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS SMARTFIT ESCOLA  
DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. - (“AGD”) 

No dia 26/06/2020, 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. O Agente Fiduciário não mensura o Índice 
Financeiro, conforme definido na Escritura de Emissão, na referência ao segundo, terceiro e quarto 
trimestres de 2020 e ao primeiro trimestre de 2021, e, consequentemente, a hipótese de aceleração 
não automática prevista na linha g da Cláusula 6.32.2 da Escritura de Emissão acabou não 
ocorrendo; 2. Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticar os atos e assinar os 
documentos necessários para o objetivo da formalização da deliberação de que trata o item 1 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 

32.847.650/0001-63 SCHRODER PREMIUM ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 
 

  



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS IOCHPE-MAXION S.A. - (“AGD”) 

No dia 26/06/2020, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 
qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 
votou de forma desfavorável ao pleito da companhia: 1. Concessão de uma renúncia temporária 
antecipada e perdão por falha potencial, pela Empresa, em cumprir o Índice Financeiro, em relação 
às Datas de Referência de 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2020, 30 de junho, 2021, 31 de 
dezembro de 2021 e 30 de junho de 2022, doravante denominado Período de Renúncia, sendo 
considerado um Evento de Violação previsto na alínea XVIII da seção 7.26.2 da Escritura de Emissão, 
observadas as condições resolutivas, nos termos do artigo 127 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, conforme alterado, o Código Civil, doravante denominado Resolutório Condições, 
disponibilizadas por meio de Proposta da Administração à Assembleia Geral de Debenturistas que 
foi lançado pela Companhia em 10 de junho de 2020, o qual está disponível para consulta no site da 
Companhia, em http://www.iochpe.com.br, ou da B3 S.A., Brasil, Bolsa, Balcão, em 
http://www.b3.com.br, e da Comissão de Valores Mobiliários, em http://www.cvm.gov.br-
SistemaEmpresas.NET, na Internet e na sede corporativa da Companhia, doravante denominada 
Proposta da Administração, de forma que a resolução prevista neste item deixará de vigorar a partir 
da data da ocorrência de qualquer uma das Condições Resolutórias, sem qualquer efeito retroativo.; 
2. Autorização para o Agente Fiduciário e a Companhia praticarem todos os atos, tomarem todas as 
disposições e tomarem todas as providências necessárias à formalização, efetivação e 
administração das deliberações que vierem a ser aprovadas 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 

32.847.650/0001-63 SCHRODER PREMIUM ADVISORY FIRF CP LONGO PRAZO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA VALE S.A. - (“AGOE”) 

No dia 30/04/2020, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 
qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que, 
na AGE, votou contra o item 1 e a favor dos demais itens e, na AGO, votou a favor dos itens 1, 5, 7 
e 8, contra os itens 3, 4, 9 e 10 e se absteve dos demais da ordem do dia: AGE - 1. Alteração e 
consequente consolidação do Estatuto Social da Vale para implementar determinados ajustes e 
melhorias na forma da Proposta da Administração; 2. Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 
6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações de Incorporação da Ferrous Resources do Brasil S.A. 
(“Ferrous”) e da Mineração Jacuípe S.A. (“Jacuípe”), subsidiárias integrais da Vale; 3. Ratificar a 
nomeação da Premiumbravo Auditores Independentes, empresa especializada contratada para 
proceder às avaliações da Ferrous e da Jacuípe; 4. Aprovar os Laudos de Avaliação da Ferrous e 
Jacuípe, elaborados pela empresa especializada; 5. Aprovar as incorporações, sem aumento de 
capital e sem emissão de novas ações, da Ferrous e da Jacuípe pela Vale; 6. Nos termos dos artigos 
224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações de Incorporação da Minas da 
Serra Geral S.A. (“MSG”), MSE – Serviços de Operação, Manutenção e Montagens Ltda. (“MSE”), 
Retiro Novo Reflorestamento Ltda. (“Retiro Novo”) e Mineração Guariba Ltda. (“Guariba”), 
subsidiárias integrais da Vale; 7. Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes, 
empresa especializada contratada para proceder às avaliações da MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba; 
8. Aprovar os Laudos de Avaliação da MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba, elaborados pela empresa 
especializada; 9. Aprovar as incorporações, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, 
da MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba pela Vale. 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 2019; 2. 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”)?; 3. 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 1 - Indicados pelo grupo de acionistas signatários do Acordo de Acionistas 
da Companhia; 4. 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?; 5. 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; 7. Deseja solicitar a 
eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141, § 4o, 
inciso I, da Lei no 6.404 de 1976? [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] [Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não 



 

 

serão computadas para fins de requerimento da eleição em separado de membro do conselho de 
administração; 8. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa 1 - Indicados pelo 
grupo de acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Companhia; 9. 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?; 10. Fixação da remuneração dos Administradores e 
dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020: Proposta da Administração: Fixar a 
remuneração global anual dos administradores, dos membros dos Comitês de Assessoramento e 
dos membros do Conselho Fiscal da Vale referente ao exercício social de 2020, no montante de até 
R$201.671.138,91, a ser individualizada pelo Conselho de Administração da Vale. Fixar a 
remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a partir de 1º de maio de 
2020 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída, mensalmente, a cada Diretor 
Executivo, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Além 
da remuneração acima fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao 
reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, 
sendo certo que os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem 
a titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular. 

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 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DAS LOJAS RENNER S.A. - (“AGO”) 

No dia 29/04/2020, a Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), na 
qualidade de representante dos fundos de investimento abaixo listados (“Fundos”), informa que 
votou a favor dos itens de 1 a 4 e do item 12 se absteve de votar nos itens de 5 a 11 da ordem do 
dia: 1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 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. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, 
nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia?; 9. Fixar o montante da remuneração 
global dos Administradores, conforme Proposta da Administração, em até R$ 38,8 milhões; 10. Fixar 
o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme Proposta da Administração, em 
3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes; 11. Indicação de candidatos ao conselho 
fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem 
preenchidas na eleição geral); 12. Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal, conforme Proposta da Administração, em R$ 687,6 mil. 

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 

  
  

 


