MAUÁ CAPITAL HEDGE - FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 36.642.139/0001-86
TERMO DE APURAÇÃO

PROCEDIMENTO DE CONSULTA FORMAL
INICIADO EM 02 DE JULHO DE 2021
Na qualidade de instituição administradora do MAUÁ CAPITAL HEDGE - FUND FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 36.642.139/0001-86 (“Fundo”), o BTG
PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e carteiras de valores
mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do
Botafogo, nº 501, 5º andar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº
59.281.253/0001-23 (“Administradora”), por meio deste instrumento, apura, na forma de
sumário, o resultado dos votos dos titulares de cotas de emissão do Fundo (“Cotas” e
“Cotistas”, respectivamente), no âmbito de Assembleia Geral do Fundo realizada por
meio de consulta formal enviada aos Cotistas pela Administradora em 02 de julho
de 2021 (“Consulta Formal”), nos termos do Art. 21 da Instrução CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) e do item 15.9 do regulamento
do Fundo (“Regulamento”). Por meio da Consulta Formal, os Cotistas foram convocados
a aprovar, tendo em vista a situação de potencial conflito de interesses:
(i)

a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”) administrados
e/ou geridos, respectivamente, pela Administradora e/ou pelo Gestor, inclusive
a aquisição de cotas do Mauá Capital High Yield Fundo de Investimento
Imobiliário (“MCHY”), desde que observados, nos termos do item 2.3.2 do
OfícioCircular nº 1/2021-CVM/SRE, de 01 de março de 2021 (“Ofício-Circular
SRE nº 01/2021”), os critérios de elegibilidade elencados na Ordem do Dia da
Consulta Formal; e

(ii)

a aquisição pelo Fundo de ativos financeiros e valores mobiliários emitidos pelo
Administrador, ou pessoas a ela ligadas, ou por fundos de investimento geridos
e/ou administrados pelo Administrador, nos termos do Art. 34, combinado com
o Art. 20, parágrafo único, ambos da Instrução CVM 472, até o limite de até
100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quais sejam: (a)
Certificados de Recebíveis Imobiliários estruturados e/ou distribuídos pelo
Administrador ou pessoas a ela ligadas; (b) Letras de Crédito — LCI emitidas
pelo Administrador ou pessoas a ela ligadas; e (c) Letras Imobiliárias
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Garantidas — LIG emitidas pelo Administrador ou pessoas a ela ligadas;
Adicionalmente, deliberar sobre a possibilidade de aquisição pelo Fundo de
ativos financeiros e valores mobiliários que tenham como contraparte veículos
de investimento geridos pelo Gestor, desde que observados os seguintes
critérios (a serem observados no momento de aquisição de tais CRI, pelo
Fundo), observados os critérios de elegibilidade elencados na Ordem do Dia.
Autorizar também a aquisição de ativos conflitados em ofertas restritas
(regidas, atualmente, nos termos da Instrução CVM 476), desde que respeitado
eventual limite definido pela CVM para tal tipo de operação, sendo certo que
em caso de eventuais alterações desse limite, não será necessária realização
de nova assembleia para que o Fundo esteja autorizado a segui-lo.
Foram recebidas respostas à Consulta Formal de Cotistas representando,
aproximadamente, 40,30% (quarenta inteiros e trinta centésimos por cento) das cotas de
emissão do Fundo, sendo que todas as matérias colocadas em deliberação,
conforme descritas acima, restaram aprovadas pelos Cotistas, por maioria dos
votos recebidos, conforme os percentuais de votos favoráveis, de votos contrários, bem
como de abstenções formalmente manifestadas, detalhados abaixo:
Quóruns com relação ao total de manifestações recebidas
Voto
Aprovação

Voto Não
Aprovação

Abstenção

Resultado

Matéria (i)

39,14%

0,00%

0,85%

Aprovada

Matéria (ii)

38,85%

0,23%

0,91%

Aprovada

A Administradora esclarece que as cotas de titularidade dos Cotistas que se declararam
em situação de conflito de interesse para exercer seu direito de voto nas deliberações da
Consulta Formal não foram consideradas para no cálculo dos quóruns acima.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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