RESUMO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS 2014
Assembléias
Realizadas

Data da
Assembléia

FIDC BVA MASTER III 27/01/2014

FIDC MASTER III

23/07/2014

Cidade onde
ocorreu a
Assembléia

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

Como votou

São Paulo

(1) alteração da denominação social do fundo, (2) alteração do prazo de duração
do fundo, (3) autorização para disposição para que o Custodiante efetuará a
cobrança ordinária dos Direitos de Crédito e que a Gestora realizará a cobrança
judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito Inadimplidos, (4) tratativas de
procedimentos a serem tomados pela Gestora com relação à cobrança e
renegociação de dívida dos Direitos de Crédito Inadimplidos, (5) regras para
custódia dos documentos do Fundo pelo Custodiante, (6) a alteração do item
referente ao Registro de Distribuição das Quotas Seniores, (7) tratativas das
regras contábeis sobre provisionamento de direitos creditórios e ativos
inadimplidos, bem como de perdas, em observância ao disposto na Instrução
CVM nº 489/2011, (8) a inclusão da definição de taxas e emolumentos na alínea
“e” do atual artigo 64, (9) inclusão de alínea que trata da Assembleia Geral, decidir
sobre matéria pendente de decisão pelo Comitê de Quotistas(10)a inclusão do
Capitulo XXII referente ao Comitê de Quotistas, (11)as modificações no Anexo I
do Regulamento, (12) adequação à exigência da Instrução CVM nº 531 de 06 de
Fevereiro de 2013 (“ICVM nº 531”)

O gestor não participou desta Assembleia por ser facultativa conforme
Política de Voto da gestora presente no site. O fundo Titan Fiq tem aplicação
corresponde a 0% de seu patrimônio na data da Assembleia e menos de 0,1%
de participação entre os quotistas do FIDC BVA Master. O gestor recebe
todas as informações online, já tendo posse do resumo da AGQ.

O teor da AGQ foi: (1) Aprovação contas e demonstrações financeiras; (2)
Deliberação sobre exclusão ou não da Austin Rating como agência de
classificação de risco do fundo; (3) Apresentação sobre atividades do
gestor/administrador.

O gestor não participou desta Assembleia, sendo facultativa sua
participação, conforme Política de Voto disponível no website da gestora. A
participação total dos fundos sob gestão é inferior a 5% (cinco por cento) do
percentual de voto, e cada fundo não possue mais de 10% (dez por cento) do
seu patrimônio no ativo financeiro. O Gestor recebeu todas as informações
pertinentes via sistema eletrônico integrado com o Administrador (sistema
"Intralinks"). O fundo Titan Capital FIQ FIM CP possui aplicação
correspondente a 0,65% do seu portfólio no fundo BVA Master III e menos de
0,1% de participação entre os quotistas do BVA Master III e sua presença é
facultativa conforme Política de Investimento da gestora para o voto. O
gestor recebe on line, já tendo a posse do resumo da AGQ.

São Paulo

FIQ TITAN
FIM CP

FIQ TITAN
FIM CP
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FIM CP
LAUMA

FIQ TITAN
FIM CP

FIQ TITAN
FIM CP
Rio de Janeiro

FIQ TITAN
FIM CP

Como votou

O teor da AGQ foi: (1) Aprovação contas e demonstrações financeiras; (2)
Deliberação sobre exclusão ou não da Austin Rating como agência de
classificação de risco do fundo; (3) Apresentação sobre atividades do
gestor/administrador.

O gestor não participou desta Assembleia, sendo facultativa sua
participação, conforme Política de Voto disponível no website da gestora. A
participação total dos fundos sob gestão é inferior a 5% (cinco por cento) do
percentual de voto, e cada fundo não possue mais de 10% (dez por cento) do
seu patrimônio no ativo financeiro. O Gestor recebeu todas as informações
pertinentes via sistema eletrônico integrado com o Administrador (sistema
"Intralinks"). O fundo FIM CP Lauma possui aplicação correspondente a
0,03% do seu portfólio no fundo BVA Master III e menos de 0,1% de
participação entre os quotistas do BVA Master III e sua presença é facultativa
conforme Política de Investimento da gestora para o voto. O gestor recebe on
line, já tendo a posse do resumo da AGQ.

O teor da AGQ foi: (1) Aprovação contas e demonstrações financeiras; (2)
Deliberação sobre exclusão ou não da Austin Rating como agência de
classificação de risco do fundo; (3) Apresentação sobre atividades do
gestor/administrador.

O gestor não participou desta Assembleia, sendo facultativa sua
participação, conforme Política de Voto disponível no website da gestora. A
participação total dos fundos sob gestão é inferior a 5% (cinco por cento) do
percentual de voto, e cada fundo não possue mais de 10% (dez por cento) do
seu patrimônio no ativo financeiro. O Gestor recebeu todas as informações
pertinentes via sistema eletrônico integrado com o Administrador (sistema
"Intralinks"). O fundo Titan Capital FIQ FIM CP possui aplicação
correspondente a 0,65% do seu portfólio no fundo BVA Master III e menos de
0,1% de participação entre os quotistas do BVA Master III e sua presença é
facultativa conforme Política de Investimento da gestora para o voto. O
gestor recebe on line, já tendo a posse do resumo da AGQ.

O teor da AGQ foi: (1) Amortização Extraordinária integral das cotas seniores uma
O Gestor aprovou amortização extraordinária.
vez que não há no fundo direitos creditórios com volume suficiente conforme
artigo 40 da Instrução 365 CVM; (2) Outros Assuntos.
O teor da AGQ foi: (1) Aprovação contas e demonstrações financeiras ANUAIS do
O Gestor aprovou as contas e demonstrações financeiras
fundo.
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FIQ TITAN
FIM CP

Ordem do dia: (1) Aprovação contas e demonstrações financeiras - 31/12/12 e
31/12/13; (2) emissão de novas cotas seniores e subordinadas Mezanino nos
termos do item 14 e seguintes e no Anexo IV do Regulamento; (3) Transferência
de administrador para Santander Brasil DTVM (denominação nova CRV DTVM SA)
dos serviços de (i) custódia, (ii) tesouraria, controladoria e processamento dos
O gestor aprovou, por voto eletrônico, todas as propostas da ordem do dia.
ativos financeiros e do passivo do fundo; escrituração de cotas do fundo; (iv)
distribuição de cotas do fundo; (4) exclusão do subitem 11.3.1 e inclusão de novo
item 17.4.2, ambos pertencentes ao regulamento do fundo acima e (5)
consolidação do regulamento com alterações propostas.

FIQ TITAN
FIM CP

O teor da Assembleia Ordinária foi exame e aprovação das contas e
demonstrações contábeis do Fundo. O teor da Assembleia Extraordinária foi: (1)
Proposta de substituição de consultoria para prestação de serviços de cobrança
extrajudicial e judicial de direitos creditórios e (2) alteração do regulamento
visando consolidação do item anterior.

A Assembleia ocorreu em Curitiba-PR, sendo inviável o deslocamento do
gestor na data prevista. Os investimentos no Credix pelos fundos
administrados pela Gestora não atingem, em seu conjunto, 2% do PL tanto
dos fundos investidores, como no fundo investido, sendo facultativa a
participação do Gestor. O resumo das deliberações foi enviado por
correspondência para todos os cotistas.

