São Paulo, 17 de agosto de 2018

WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ Nº 21.393.462/0001-96
(“Fundo”)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administrador”), na qualidade de Administrador do Fundo, em cumprimento ao disposto no
artigo 66, inciso III da Instrução CVM nº. 555/14, vem, por meio deste, por orientação de
cotista titular de 17% (dezessete por cento) das cotas em circulação do Fundo, convocar os
Srs. Cotistas a se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada, em primeira convocação, no
dia 27 de agosto de 2018, às 11:00 horas e, caso não haja quórum suficiente para instalação
em primeira convocação, em segunda convocação, no dia 27 de agosto de 2018, às 11:30
horas, a ser realizada na sede do Administrador, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº.
1195, 4º andar, CEP 04547-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

(I)

A destituição da VOLT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA., da função de gestor do
Fundo;

(II)

A destituição da WAREHOUSE INVESTIMENTOS LTDA., da função de consultor de
negócios do Fundo;

(III)

A exclusão da Taxa de Consultoria do Fundo;

(IV)

A autorização para que o administrador, na qualidade de representante legal do
Fundo (Cotista do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES WAREHOUSE
MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR “FIP”), solicite a convocação de
Assembleia, tendo em vista ser cotista titular de mais de 5% (cinco por cento) das
Cotas em circulação do referido FIP para solicitar:
a)
b)
c)
d)
e)

(V)

A destituição do atual prestador de serviços de gestão do FIP;
A destituição do atual prestador de serviços de consultor de negócios do FIP;
A exclusão da Taxa de Gestão do FIP;
A exclusão da Taxa de Consultoria do FIP;
O encerramento do FIP com o pagamento aos cotistas com os ativos
pertencentes de sua carteira.

A autorização para que o Administrador vote favoravelmente na Assembleia Geral
de Quotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES WAREHOUSE
MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
12.287.906/0001-18, a ser realizada em 28 de agosto de 2018, às 10 horas,
conforme Edital de Convocação recebido em 13 de agosto de 2018;

(VI)

a autorização ao Administrador para realizar todas as medidas necessárias, caso os
itens acima sejam aprovados.

Em tempo, solicitamos aos Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia
em primeira convocação até o dia 22 de agosto de 2018 e encaminhem os documentos de
representação comprovando poderes para participar da referida Assembleia até o dia 22 de
agosto de 2018.
Atenciosamente,
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

