RESUMO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS 2013
Assembléias
Realizadas

FIDC BVA Master III

Data da
Cidade onde ocorreu a
Assembléia
Assembléia

06/02/2013

Discriminar a(s) Matéria(s) apreciada(s)

Como votou

São Paulo

i) Ciência aos Quotistas das últimas medidas adotadas pela Administradora e ciência do desenquadramento
da Razão de Garantia e Reserva de Liquidez ; ii) avaliação de procedimentos em decorrencia do
desenquadramento da Reserva de Liquidez e do Evento de Liquidação; iii) deliberação sobre a alteração do
Agente de Cobrança; iv) aprovação do aporte de recursos ao Fundo, por meio de integralização de novas
FIQ FIM CP Titan
Quotas Seniores para assegurar a adoção e manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais
necessários à cobrança dos Direitos de Crédito e Ativos Financeiros de titularidade do Fundo e à defesa dos
direitos, interesses e prerrogativas do Fundo; v) exame e a aprovação das contas e demonstrações contábeis
do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2012.

Aprovou itens(iii), (iv) e
pediu postergação do
item (v).

Aprovou itens (2), (4), (5) e
(6)

Aprovou item iv.

FIDC BVA Master III

27/05/2013

São Paulo

1) atualização dos Quotistas de cenário; 2) aprovação da rescisão do contrato de prestação de serviços de
agente de cobrança; 3) esclarecimentos o resultado da Consulta realizada em 05 de abril de 2013; 4)
autorização para ratificação do pedido de transferência da posse das CCB; 5) autorização para que a
FIQ FIM CP Titan
Administradora tome as medidas judiciais cabíveis em caso de não cumprimento pelo Banco BVA S.A. de suas
obrigações de entrega das CCB; 6) alteração dos artigos 48 e 59 do regulamento do Fundo e 7) alteração do
auditor independente do Fundo.

FIDC BVA Master III

23/10/2013

São Paulo

i) Apresentar as últimas ações praticadas pela Administradora; ii) O exame e a aprovação das contas e
FIQ FIM CP Titan demonstrações contábeis; iii) deliberar sobre a destituição do administrador e gestor; iv) deliberar sobre a
aprovação das regras relativas ao funcionamento do comitê de renegociação de dívidas.

FIDC BVA Master III

28/11/2013

São Paulo

FIQ FIM CP Titan

Consulta Formal Eletronica (sistema Intralinks mantidos pelo administrador) sobre propostas de renegociação
de dívida de CCBs da Cato Empreendimentos Imobiliários, Hospital Maternidade Frei Galvão e Ever Eletric.

Aprovou proposta 2
(Hosp. Frei Galvão) e
proposta 3 (Evertec).

FIDC Multisetorial
Daniele LP

05/12/2013

Curitiba

FIQ FIM CP Titan

i) Alteração do artigo 26 do regulamento do fundo e ii) alteração do inciso I do artigo 58 do regulamento
vigente do fundo.

Aprovou (i) e (ii)

