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Em virtude da requisição de gestor do Fundo, e nos termos do Artigo 19, §1º, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada, o Administrador convoca Assembleia Geral Extraordinária para propor as seguintes

Ordem
do dia

alterações em seu regulamento:

a) Alteração do Taxa de Performance do Fundo;

b) Se aprovado o item “a” acima, por consequência alterar as fórmulas de cálculo da Taxa de
Performance, alterando assim o Parágrafo Terceiro e seus incisos

c) Aprovar a possibilidade e autorizar o Fundo a investir em cotas de fundos administrados
e/ou geridos pela Administradora para atendimento de suas necessidades de liquidez,
respeitando os limites da legislação e do Regulamento do Fundo;

d) Aprovar a possibilidade e autorizar o Fundo a comprar ou vender Ativos-Alvo ou Ativos
Financeiros, conforme definições do Regulamento do Fundo, tendo como contraparte a
Administradora, suas coligadas, controladas ou outros fundos administrados e/ou geridos pela
Administradora, respeitando os limites da legislação e do Regulamento;

e) Aprovar a possibilidade e autorizar o Fundo a adquirir títulos e valores mobiliários
distribuídos por meio de ofertas públicas coordenadas pela Administradora, gestor ou de
empresas a eles ligadas, notadamente o Banco Votorantim S/A, respeitando os limites da

legislação e do Regulamento; e

f) Autorizar o Fundo e a Administradora a praticar todos os atos necessários à implementação
das matérias aprovadas.
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a) Alterar a taxa de performance do Fundo, DE “20% (vinte por cento) incidente sobre o valor que exceder o rendimento de 100%
(cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI over extra grupo de um dia”
PARA “20% (vinte por cento) incidente sobre o valor que exceder a variação do índice IMA-B, divulgado diariamente pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais em seu website, acrescido de uma sobretaxa de 2,0%
ao ano”, constante no Parágrafo Segundo do Artigo 28 do Regulamento do Fundo, ajustando a redação conforme segue: “Parágrafo
Segundo - O ADMINISTRADOR receberá, ainda, pelo desempenho do FUNDO, uma percentagem, a título de performance,
correspondente a 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor que exceder a variação do índice IMA-B, divulgado diariamente pela
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais em seu website, acrescido de uma sobretaxa
de 2,0% ao ano, considerando-se como referência inicial para futuras cobranças de Taxa de Performance tendo como base o índice
acima referido a cota do Fundo no encerramento de dezembro de 2020, data da última cobrança da Taxa de Performance,
descontadas todas as despesas do Fundo (“Taxa de Performance”).”;
b) Se aprovado o item “a” acima, por consequência alterar as fórmulas de cálculo da Taxa de Performance, alterando assim o
Parágrafo Terceiro e seus incisos, conforme segue:
“Parágrafo Terceiro - A Taxa de Performance será provisionada mensalmente pelo ADMINISTRADOR e paga semestralmente em
julho e janeiro de cada ano, bem como na efetiva liquidação das Cotas, e considerando o seguinte:
I. O provisionamento da Taxa de Performance será mensal, com apuração nas seguintes datas: 30 de junho e 31 de dezembro de
cada ano, sendo certo que o primeiro período de apuração após a implantação da mudança do índice base da Taxa de Performance
para IMA-B, a ocorrer em 16 de abril de 2021, por força da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo realizada em 16 de abril de
2021, iniciar-se-á em 16 de abril de 2021 e terminará em 31 de dezembro de 2021, aplicando-se aos períodos seguintes a regra
geral de apuração e pagamento semestral;
II. As taxas serão provisionadas mensalmente pelo ADMINISTRADOR e paga semestralmente até o dia 15 (quinze) do 1º (primeiro)
mês subsequente ao encerramento do semestre, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, diretamente pelo FUNDO ao GESTOR,
observado que o pagamento da Taxa de Performance apurada ao final de determinado semestre poderá ser feito de forma parcelada
ao longo do semestre seguinte se assim for solicitado pelo GESTOR; e
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III.

A Taxa será calculada da seguinte forma:
VT Performance = 0,20 x [(Va)-(Índice de Correção*Vb)]
Va = rendimento efetivamente distribuído aos cotistas no semestre (caso não
tenha atingido performance, adiciona o valor distribuído do(s) semestre(s)
anteriores, corrigido pelo Índice de Correção), atualizado e apurado conforme fórmula abaixo:

M = Mês referência;
N = Mês subsequente ao encerramento da oferta ou mês subsequente ao último mês em que houve pagamento de
Taxa de Performance
Índice de Correção = Variação do Benchmark (IPCA + X, sendo que o “X” é a média aritmética do Yield IMA-B (Títulos
com prazo para o vencimento superior a um mês), divulgado diariamente pela ANBIMA – Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website). O fator “X” que vigorará para um determinado
período de apuração será o apurado no semestre imediatamente anterior (exemplificativamente, o fator “X” será
calculado para o período de 1 de janeiro a 30 de junho para a apuração da Taxa de Performance de 1 de julho a 31 de
dezembro, a ser paga em janeiro do ano subsequente e será ainda ajustado a uma base semestral, acrescido de
2,0%aa, também transformado em base semestral. Tendo em vista a data de apuração da Taxa de Performance, será
utilizada a variação mensal do IPCA divulgada no mês anterior. Esta taxa não representa e nem deve ser considerada,
a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou de isenção de
riscos para os cotistas.
Vb = somatório do valor total integralizado pelos investidores, desde a data dessa alteração, de cotas durante o prazo
de duração do fundo pelos investidores deduzido eventuais amortizações de cotas, consideradas pro rata temporis no
período de apuração.”;

PÚBLICO

4

PÚBLICO

Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Contatos

PÚBLICO

5

PÚBLICO

Informações importantes ao investidor
Este material foi elaborado pela Votorantim Asset Management DTVM (“BV asset”). Este material é destinado
aos seus receptores, fornecido unicamente para fins comerciais, não constituindo compromisso, indicação ou
recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou

em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da BV asset.
Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de
compra de qualquer título ou valor mobiliário. O Banco Votorantim S.A. (banco BV) e suas empresas coligadas
se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer
da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.
Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos

podem ser encontrados no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições
de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus
objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da
performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de
seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do
Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento
escolhido. Material de Divulgação.
Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 728 083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana ou e-mail
sac@bv.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 horas.
RATING S&P¹:

AMP-1
¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2020.
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