São Paulo, 17 de maio de 2017.
Ref.: Voto em Assembleia Geral de Cotistas do Safra Galileo Fundo de Investimento Multimercado –
CNPJ 10.347.249/0001-21.
Prezado Cliente,
Atendendo às diretrizes da ANBIMA para informação aos cotistas sobre o teor do voto exercido nas
Assembleias, bem como à Política de Exercício de Direito de Voto da BNP Paribas Asset Management
Brasil Ltda. (“BNPP AM”), informamos que comparecemos em 17/05/2017 à Assembleia Geral de Cotistas
(“AGC”) do Safra Galileo Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo”) que deliberou o seguinte:

1) Transformação do FUNDO em fundo de investimento em cotas de fundos de investimento
multimercado (“FIC FIM”), com as seguintes alterações em seu regulamento para adequá-lo ao novo tipo:
a)
Alteração da denominação social do FUNDO para SAFRA GALILEO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
("GALILEO FIC");
b)
Alteração da política de investimento do FUNDO, passando este a atuar no sentido de
propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de, no mínimo, 95%
de seu patrimônio, exclusivamente, em cotas do SAFRA GALILEO MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.249.022/0001-46
(“GALILEO MASTER”);
c)
Alteração da composição da carteira constante no Anexo I ao Regulamento do GALILEO, para
adequação à sua nova política de investimento e classificação CVM;
d)
Alteração de seu Público-Alvo de modo a prever que ele será destinado à aplicação exclusiva
de cotistas enquadrados na modalidade Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos
em Cotas de Fundos de Investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, nos
termos do item 3 da Ordem do Dia; e
e)
Manutenção de todas as demais regras do Regulamento, em especial as regras de cotização,
conversão e pagamento de resgates, data de encerramento do exercício social, taxas de
administração e performance, prestadores de serviços, todas previstas no Regulamento do
GALILEO objeto da transformação.
2) Transferência privada dos ativos financeiros integrantes da carteira do GALILEO, transformado em FIC,
mediante integralização no GALILEO MASTER, conforme autorizado pela CVM através do Ofício nº
584/2017/CVM/SIN/GIF, de 19/04/2017. A mencionada dispensa não se confunde com a aprovação direta
da reestruturação da família de fundos, que deve ser feita pelos cotistas, razão pela qual este item está
sendo incluído na Ordem do Dia.
3) Cisão Parcial do GALILEO FIC em 05 (cinco) novos FICs, para segregar seus cotistas com base em suas
características, permanecendo o GALILEO FIC em relação a parcela não cindida, destinado ao Segmento
Fundos, sendo os demais FICs resultantes das cisões das parcelas de cotas dos demais cotistas segregados
por segmentos específicos, resultando na segmentação abaixo identificada:
a) Segmento Fundos
b) Segmento Distribuição
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c)
d)
e)
f)

Segmento Institucional
Segmento Empresas
Segmento Private Banking
Segmento Agências

A cisão aprovada será feita de maneira a segregar, proporcionalmente, ativos e passivos do GALILEO FIC
com a entrega, a cada cotista, de cotas do novo fundo, a ele atribuídas pela Administradora, com base nos
seus critérios internos de segmentação de clientes.
Voto BNPP AM/Justificativa: A BNPP AM, analisou os itens da pauta e optou pela aprovação.

Fundos de Investimento e Carteiras Administradas representados na assembleia:
FUNDO / CARTEIRA
BNP Paribas FIC Barcelona Multimercado
BNP Paribas Coraje FIC FIM Cred Priv IE
BNP Paribas Green View FIC FIM
BNP Paribas Master Multigestão FIC FIM
BNP Paribas Premium FIC FIM

CNPJ
11.726.748/0001-92
23.340.055/0001-46
17.329.745/0001-00
15.715.285/0001-14
07.965.741/0001-56

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamonos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Gestor
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