JMalucelli Small Caps FIA
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias

Data

Empresa

14/01/2013 Ideaisnet S.A.

11/04/2013 Bematech S.A.

29/04/2013 Ideaisnet S.A.

29/04/2013 Ideaisnet S.A.

Tipo

Local

Assunto

Resumo

Justificativa

Em Assembleia Geral Extraordinária: i) Deliberar sobre a alteração do art. 2º do Estatuto Social que inclui como objeto social da
Companhia a função de gestor de fundos, carteiras ou quaisquer veículos de investimento; ii) Alteração do art. 49 definindo um valor
máximo a ser destinado à reserva estatutária de investimento da Companhia; iii) Reforma do Estatuo Social para adequá-lo ao
Regimento do Novo Mercado; iv) Cancelamento do V Plano de Opção para Subscrição de Ações e aprovação do VI Plano de
Opção para Subscrição de Ações; v) Homologar a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Henrique Vieira Brandão ao cargo de
suplente do Conselho de Administração da Companhia e aprovar a eleição do Sr. Eduardo Plass ao cargo.

Em Assembleia Geral Extraordinária foram tomadas as seguintes decisões: i) Aprovação da
alterção do art. 2º do Estatudo Social; ii) Aprovação da alteração do art. 49 que define valor
máximo destinado à reserva estatutária de investimento da Companhia; iii) Aprovação da
reforma do Estatuto Social para adequação ao Regime do Novo Mercado; iv) Votação contrária
ao VI Plano de Opção para Subscrição de Ações e; v) Aprovação da renúncia apresentada pelo
Sr. Carlos Henrique Vieira Brandão ao cargo de suplente do Conselho de Administração e da
eleição do Sr. Eduardo Plass ao cargo.

Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
O quesito iv foi reprovado, pois na visão de gestor, esta
matéria não é capaz de propiciar a valorização dos ativos da
empresa e não foi repassado pelo Departamento de Relação
com Investidores maiores informações sobre o VI Plano de
Opção para Subscrição de Ações.

Em Assembleia Geral Ordinária: i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras Em Assembleia Geral Ordinária foram tomadas as seguintes decisões: i) Abstenção sobre as
do exercício social encerrado em 31/12/2012; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e iii) Eleger os membros do demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/12 apresentada pelos
administradores; ii) Voto a favor sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
assembleiasonline São José dos Pinhais - PR Conselho de Administração e fixar a remuneração global dos administradores.
em 31/12/12; e iii) Voto favorável a eleição do Conselho de Administração e fixação da
remuneração global dos mesmos.
Em Assembleia Geral Ordinária: i) Discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório dos auditores Em Assembleia Geral Ordinária foram tomadas as seguintes decisões: i) Abstenção sobre as
independentes referentes ao exercício findo em 31/12/12; ii) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31/12/12; iii) Eleger demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/12 apresentada pelos
os Conselheiros de Administração; iv) Fixar a remuneração dos Administradores; e v) Eleger os Conselheiros Fiscais e fixar sua administradores; ii) Voto a favor sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
remuneração.
em 31/12/12; iii) Voto favorável a eleição do Conselho de Administração; iv) Voto a favor na
assembleiasonline Rio de Janeiro - RJ
fixação da remuneração dos Administradores; e v) Voto a favor na eleição dos Conselheiros
Fiscais e na fixação de sua remuneração.

Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
O Fundo se absteve de votar nos demais casos.

assembleiasonline Rio de Janeiro - RJ

assembleiasonline Rio de Janeiro - RJ

27/05/2013 Battistella Adm. Part. S.A.

Presencial

28/11/2013 Fras-le S.A.

Presencial

Em Assembleia Geral Extraordinária: i) Deliberar sobre a ratificação e homologação do aumento de capital da Companhia aprovado
pelo Conselho de Administração em reunião de 10/11/11; ii) Deliberar sobre a redução do capital da Companhia para absorção de
prejuízos acumulados; iii) Deliberar sobre a alteração do Art. 5º do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social; iv)
Deliberar sobre a alteração do Art. 14 do Estatuto Social, incluindo o parágrafo sexto para prever a criação de comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração; v) Deliberar sobre a alteração do Art. 3º para incluir o endereço de filial da
Companhia; e vi) Aprovar a consolidação do Estatuto Social.

Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
O Fundo se absteve de votar nos demais casos.

Em Assembleia Geral Extraordinária foram tomadas as seguintes decisões: i) Voto favorável Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
ao aumento de capital da Companhia; ii) Voto favorável a absorção de prejuízos acumulados e são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
redução do capital da Companhia; iii) Voto favorável a alteração do art. 5º do Estatuto Social; iv)
Voto favorável sobre a alteração do art. 14 do Estatuto Social que prevê a criação de comitês
de assessoramento; v) Voto favorável sobre a alteração do art. 3º incluindo endereço de filial; e
vi) Voto favorável a consolidação do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre: i) Autalização do Estatuto Social em decorrência de alterações no endereço de Em Assembleia Geral Extraordinária foram tomadas as seguintes decisões: Voto favorável para Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
suas filiais; ii) Examinar, discutir e aprovar a retirada do termo "assessoria jurídica" do objeto social da companhia; iii) Examinar, todos os quesitos deliberados.
são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
discutir e aprovar a composição e competênica do Conselho e da Diretoria, com consequente alteração do artigo 13 e seus
São José dos Pinhais - PR parágrafos; iv) Deliberar acerca da transferênica/absorção contábil do grupo/conta reserva estatutária pelo grupo/conta prejuízos
acumulados; e v) Aprovar a consolidaçãodo Estatuto Social.

Caxias do Sul - RS

27/12/2013 Jereissati Part. S.A.

Presencial

São Paulo - SP

27/12/2013 Jereissati Part. S.A.

Presencial

São Paulo - SP

Em Assembleia Geral Especial de Preferencialistas deliberar sobre o seguinte assunto: Ratificar, nos termos do artigo 136, §1º, da Em Assembleia Geral Especial de Preferencialistas foram tomadas as seguintes decisões: Voto Foram votados a favor os quesitos que, na visão do gestor,
Lei das Sociedades por Ações, a conversão obrigatória da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, favorável para o quesito deliberado em Assembléia Geral Especial de Preferencialistas.
são capazes de propiciar a valorização dos ativos da empresa.
na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, e, consequentemente, a extinção da espécie de ações
preferenciais, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia convocada para 28 de novembro de
2013, às 15 horas.
Em Assembleia Geral Extraordinária foi deliberado sobre os seguintes tópicos: i) Ratificar a nomeação e contratação da Apsis O Fundo se absteve de votar nos tópicos deliberados na Assembleia Geral Extraordinária.
Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, (“Apsis Avaliações”), como empresa responsável pela elaboração do laudo de
avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da JP Participações S.A. (“JPP”) a ser incorporado ao patrimônio da Companhia
(“Laudo Patrimonial”); ii) Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a
Preços de Mercado, elaborados pela Apsis; iii) Examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP
Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A; e iv) Deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia, na
forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (“Incorporação”).

O Fundo se absteve de votar devido à diluição da participação
dos acionistas minoritários e ao potencial exercício do direito
de retirada.

Em Assembleia Geral de Preferencialistas foi deliberado sobre o seguinte tópico: I) Proposta de conversão da totalidade das ações O Fundo se absteve de votar no tópico deliberado na Assembleia Geral de Preferencialistas.
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, com vistas a possibilitar a listagem das ações
ordinárias da Companhia no segmento Bovespa Mais, da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

O Fundo se absteve de votar devido à diluição da participação
dos acionistas minoritários e ao potencial exercício do direito
de retirada.
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