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Global Policy (Parent): N/A 
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function: 
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Global Policy/Standard Writer: Alessandra Hazl 

Stakeholder Panel: Leonardo Veras, Markets 

Approval Body:  Alessandra Hazl e Leonardo Veras 
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Explanation Note 

Objective: Dar cumprimento às normas da Anbima - Regras e Procedimentos 

Anbima para o Exercício de Direito de Voto em Assembleia n. 02 

de 02/05/2019 

Operational effectiveness so far: Outubro 2020 

Reason for update: N/A – Versão inicial 

Changes and impact: N/A 

Timelines for implementation 

(also in relation to Effective 

date): 

Outubro 2020 

Deviations based on specific (local) situations 

Local Policies/Standards 

applicable and in place 

N/A 

Detailed Implementation 

approach for specific business 

domains (choose WRR or Retail 

NL) or Support Functions, 

Subsidiaries  
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1 Introdução 

1.1 OBJETIVO 

A presente Política d e Exercício d e Direito de Voto em Assembleias Gerais  de 

Fundos d e Investimento (“Polít ica”) ,  tem com  obj etivo estab elecer  os p rincíp ios 

e normas que dev erão ser observ ados p elo Banco Rab obank  International  Brasi l  

S.A.  (“Rab obank”),  na qualidad e d e gestor de fund os de investimento (“Fund os 

de Investimentos”) ,  ao exercício de direito de v oto em assemb léias  gerais  dos 

Fundos de Inv estimento geridos p or ele,  na forma das diretr izes 

disponibi l izad as p elo Código ANBIMA de Regulação e Melhores P ráticas para 

Fundos d e Inv estimento (“Código ANBIMA”)  e  dos regulamentos d a CVM.  

 

Esta pol ít ica não se aplica (i )  a Fu ndos d e Investimento que tenham público alvo 

exclu sivo ou  restri to,  d esde que conste em seu s regulamentos redação que 

expressamente mencione que o fu ndo em questão não adota política de voto;  

( i i )  a  ativos financeiros cuj os emissores estej am sediad os for a d o Brasil ;  ( i i i )  aos 

certi ficad os d e d ep ósito financeiro d e valores mobil iários –  “Brazil ian 

Depositary Receip ts”  (BD R) em qu e os Fundos de Investimento invistam.  

1.2 PRINCÍPIOS GERAIS E MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS 

O Rabob ank exercerá o seu direito d e v oto nas assembleias gerais  dos fu ndos 

de investimento, com ob servância dos princípios da b oa -fé,  dil igência,  

transparência,  legal idade,  leald ade, ética e semp re resp eitando e visand o o 

melhor  interesse d os cotistas e d os fu ndos de investimento.  

1.3 MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS 

O Rabob ank dev erá obrigatoriamente deliberar  sobre segu intes matérias:  

 

1.3.1 3.1. Em relação a ações, direitos e desdobramentos, quando aplicável: 

 

a.  eleição de representantes d e sócios minoritár ios no Conselho de 

Administração,  se  ap licável ;   

b. aprov ação de p lanos de op ções p ara remu neração de administradores da 

comp anhia,  se  inclu ir  op ções d e comp ra “dentro do preço” (preço d e 

exercício da opção é inferior  ao da ação su bjacente,  considerando a d ata 

de convocação da assemb leia);   

c.  aquisição, fu são, incorp oração, cisão, alterações de controle,  

reorganizações societár ias,  alterações ou conversões d e ações e d emais 

mudanças de estatu to social ,  qu e p ossam, no entendimento d o gestor,  

gerar impacto relevante no valor d o ativo d etid o p elo fund o de 

investimento;   

d. demais  matérias que impliquem tratamento diferenciad o.  

1.3.2 Em relação a ativos de renda fixa ou mista: 
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a.  alterações de praz o ou condições d e p agamento, garantias,  v encimento 

antecip ado,  resgate antecip ado,  recompra e/ou  remuneração 

originalmente acor dadas p ara a operação.  

 

1.3.3 Em relação à cotas de fundos de investimento: 

 

a.  alterações na polít ica de investimento que impliquem alteração na 

classi ficação d o fund o d e acordo com as normas da C VM ou d a ANBIMA;    

b. mudança d o administrador  ou gestor ,  d esd e que não integrantes d o 

mesmo conglomerad o ou grupo financeiro;   

c.  criação, aumento ou alteração na fórmula d e cálculo qu e imp lique 

aumento ou  cr iação de taxas d e administração,  p erformance,  entrada 

e/ou  saída;   

d. alterações nas condições de resgate qu e resultem em aumento do praz o 

de saíd a;    

e.  fusão, cisão,  incorporação,  que propicie alteração d as condições 

previstas nos itens anteriores;    

f .  l iquidação do fund o de investimento;    

g.  assembleia geral  extraordinária d e cotist as,  motiv ada por  fechamento d o 

fund o em função de pedidos de resgate incomp atíveis  com a l iquidez dos 

ativ os,  nos termos do artigo 39 d a Instru ção CVM 555.  
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2 Requerimentos 

2.1 PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SITUAÇÕES DE POTENCIAL 
CONFLITO DE INTERESSE 

Em caso d e s itu ações em que sej a v eri ficad o um p otencial  confli to de interesses,  

o Rabob ank deixará de exercer o direito ao voto na Assembleia Geral  do Fu ndo 

de Inv estimento.   

 

Excep cionalmente,  p oderá o Rabob ank votar na Assembleia Geral,  desde 

informe pr eviamente os cotistas dos Fundos de Inv estimento sobre o teor  do 

voto a ser  profer ido pelo Rabobank , no p razo de 5 (cinco)  dias úteis  anteriores 

à data d a Assembleia Geral.  

 

2.2  PROCESSO DECISÓRIO DE VOTO 

 

a. Procedimentos para tomada de decisão 

 

Para fins  d o exercício do direito ao voto,  o  Rab obank  dev erá analisar ,  com b ase 

na conv ocação, as  matérias a serem delib erad as na Assemb leia Geral ,  

observando os dev eres fidu ciários a qu e lhe compete,  d e forma d il igente,  

realizando tod as as ações necessárias ao exercíc io do direito ao voto.  Em caso 

de potencial  confli to de interesse,  o Rabobank d everá p roced er na forma 

descrita nesta P olít ica,  pod end o consu ltar qu aisquer  áreas qu e entend er 

necessária,  incluind o o Jurídico e  o Compliance.  Uma vez  que decisão for 

tomada,  o Rab obank  provid enciará todos os registros e  formalizações 

necessárias ao exercício do voto.  
 

 

2.3 COMUNICAÇÃO DE VOTO AOS COSTISTAS 

 

Esta P olítica p ode ser  encontrada,  em su a versão completa,  no site 

http s://www .rab obank.com.br/p t/content/index.html  

 

Os v otos profer idos nas Assembleias serão disponib il izad o aos cotistas no na  

sed e do Rabob ank, na Av.  das Nações Unidas,  12995, 7º  andar,  CEP : 04578-000 

-  São P aulo/SP ,no prazo d e até 30 dias ú teis da real ização d a Assembleia Geral .  

 

https://www.rabobank.com.br/pt/content/index.html
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3 Responsabilidade pelo controle e execução da Política  

O Diretor  resp onsáv el  pela gestão d e fundos ,  na CVM, é  resp onsável  p elo 

controle e p ela execução desta P olítica,  dev end o observar tod os os 

procedimentos p ara a tomad a de d ecisão d os Fu ndos,  b em como manter  em 

arquivo e  à disposição d a Sup ervisão d e Mercados os v otos proferidos,  na forma 

da regu lame ntação e au torregulamentação vigente.  
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4 Implementação e Monitoramento 

4.1 Plano de implementação 

 

Functional lines/ business 

partners: 

Markets  

Timelines for implementation 

(also in relation to Effective 

date): 

Outubro 2020 

Changes and impact:  N/A – Primeira versão  

Training 

approach/communication 

materials  

N/A 

Details of other support to be 

provided by the Global 

Policy/Standard Owner: 

N/A 

Mechanisms to monitor 

status of implementation and 

adherence: 

Monitoramento exercido pelo próprio diretor 

responsável pela aplicação da política pois o 

mesmo exerce a função de gestor de fundos 

 

 

 

 


