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Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021. 
 
Prezados Senhores, 
 
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), Torre 
Corcovado, Botafogo, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 59.281.253/0001-23, devidamente 
credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM 
n.º 8695, de 20 de março de 2006 (“Administradora”), na qualidade de administradora do 

GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o número 08.830.947/0001-31 
(“Fundo”), serve-se da presente para convocar os Sr(s). Cotistas do Fundo a participar da 
Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que ocorrerá no dia 13 de outubro de 2021, às 10:00 
horas (“Assembleia”), obedecidos os quóruns regulamentares, a fim de deliberarem, sobre a 
ordem do dia abaixo estabelecida: 
 
- Alterar o regulamento do Fundo de forma a prever a possibilidade de investimento em ativos 
financeiros negociados no exterior, alterando a redação do Parágrafo Segundo e incluindo um 
novo Parágrafo Quarto ao Artigo 5º do Regulamento do Fundo, bem a inclusão do risco 
específico ao Capítulo de riscos do Regulamento. Tais dispositivos terão seguinte redações: 
 

Parágrafo Segundo – O FUNDO respeitará ainda os seguintes limites: 
 

 
PERCENTUAL (em relação ao 
patrimônio líquido do fundo) 

ATIVOS FINANCEIROS 
CLASSIFICADOS COMO CRÉDITO 
PRIVADO 

VEDADO  

ATIVOS FINANCEIROS 
NEGOCIADOS NO EXTERIOR 

ATÉ 10% 

OPERAÇÕES QUE GEREM 
ALAVANCAGEM AO FUNDO 

NÃO 

MARGEM ATÉ 15% 

 
(...) 
 
Parágrafo Quarto - O FUNDO PODERÁ APLICAR ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) EM 
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE INVISTAM EM ATIVOS FINANCEIROS 
NEGOCIADOS NO EXTERIOR, desde que cumpra os requisitos abaixo estabelecidos 
pela Resolução CMN nº 4.661/2018:  
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I - Os ativos financeiros emitidos no exterior com risco de crédito que componham a 
carteira dos fundos de investimento constituídos no Brasil de que tratam os incisos IV e VI 
do Art. 26 da Resolução CMN nº 4.661/2018 sejam classificados como grau de 
investimento por agência de classificação de risco registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários ou reconhecida por essa autarquia;  
II - Os gestores dos fundos de investimentos constituídos no exterior estejam em atividade 
há mais de cinco anos e administrem montante de recursos de terceiros superior a 
US$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) na data 
do investimento; e  
III - Os fundos de investimento constituídos no exterior possuam histórico de performance 
superior a 12 (doze) meses. 
 
(...)  

 
VII. Risco de Mercado Externo: O FUNDO poderá investir seu patrimônio líquido em 
ativos financeiros negociados no exterior e, consequentemente, as performances do 
FUNDO e dos Fundos Investidos podem ser afetadas por requisitos legais ou regulató-
rios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais eles invistam ou, 
ainda, pelo risco cambial acima indicado. Podem ocorrer atrasos na transferência de ju-
ros, dividendos, ganhos de capital ou principal, dos ativos localizados em países estran-
geiros em que investe, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do FUNDO. 
As operações poderão ser realizadas em bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou 
registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes 
países que, podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisiona-
dos por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da in-
tegridade das operações cursadas em tais países e nem, tampouco, sobre a igualdade 
de condições de acesso aos mercados locais. Além dos riscos ligados as condições 
econômicas nos países e jurisdições em que os investimentos do FUNDO e dos Fundos 
Investidos forem realizados, os investimentos feitos no exterior estão expostos a riscos 
certos riscos que podem ser – (i) instabilidade política e econômica, (ii) imprevisibilidade 
do fluxo de comercio entre os países, (iii) possibilidade de ações de governos estrangei-
ros como expropriação, nacionalização e confisco, (iv) imposição ou modificação de con-
troles de cambio, (v) volatilidade de preço, (vi) imposição de impostos sobre investimen-
tos, dividendos, juros e outros ganhos, (vii) flutuação das taxas de cambio, (viii) diferen-
tes leis de falência e alfândega. Apesar do GESTOR levar esses fatores em considera-
ção na realização dos investimentos do FUNDO e dos Fundos Investidos, não há garan-
tia de que o GESTOR avaliará esses riscos adequadamente. Além disso, o valor dos in-
vestimentos do FUNDO e dos Fundos Investidos em ativos no exterior pode ser signifi-
cativamente afetado por mudanças nas taxas de câmbio, as quais podem apresentar al-
ta volatilidade. Embora o GESTOR possa tentar realizar estratégias de proteção (hedge) 
contra riscos de variação cambial, não há certeza de que esse hedge será eficaz ou efi-
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ciente em termos de custo, assim o GESTOR pode decidir por não realizar hedge ou por 
realizá-lo parcialmente. 

 
- Alterar a redação do Parágrafo Terceiro do Artigo 5º do Regulamento do Fundo, que terá 
seguinte redação: 

 
Parágrafo Terceiro – O FUNDO PODERÁ APLICAR SEUS RECURSOS EM FUNDOS 
DE INVESTIMENTO QUE REALIZEM OPERAÇÕES NO MERCADO DE 
DERIVATIVOS ATÉ O LIMITE DE SEU PATRIMÔNIO, desde que respeite as seguintes 
condições: 
 
I - Obrigatoriedade de registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 
mercadorias e futuros ou em mercado de balcão organizado;  
II - A atuação deve ser feita em câmaras e prestadores de serviços de compensação e 
de liquidação como contraparte central garantidora da operação;  e 
III - A margem requerida limitada a 15% (quinze por cento) da posição em títulos da 
dívida pública mobiliária federal, ativos financeiros de emissão de instituição financeira e 
ações aceitos pela Clearing, sendo que não serão considerados os títulos recebidos 
como lastro em operações compromissadas, conforme previsto pela Resolução 
4.661/18. 

 
Ressaltamos que em razão dos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 
(“coronavírus”) não seguiremos com formato físico da Assembleia, sendo que V.Sa. deverá 
manifestar seus votos através de manifestação formal de voto, na forma anexa, devendo a 
mesma ser encaminhada para o e-mail: OL-votoassembleia-555@btgpactual.com, até o horário 
da Assembleia. 
 
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, 
bem como para disponibilizar a documentação pertinente. Em caso de dúvidas a BTG Pactual 
Serviços Financeiros S.A. DTVM coloca à disposição dos quotistas o Serviço de Atendimento 
através do telefone: 0800-7722-827, ou ainda do e-mail: sh-atendimento@btgpactual.com.  
 

Atenciosamente, 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 
- Administradora - 

mailto:OL-votoassembleia-555@btgpactual.com
mailto:sh-atendimento@btgpactual.com
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GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO DE AÇÕES 

- CNPJ/MF 08.830.947/0001-31 - 
 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE 

COTISTAS, REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Nome do Cotista:  

 

______________________________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ: 

 

______________________________________________________________________  

 

DELIBERAÇÕES: 

 
- Alterar o regulamento do Fundo de forma a prever a possibilidade de investimento em ativos 
financeiros negociados no exterior, alterando a redação do Parágrafo Segundo e incluindo um 
novo Parágrafo Quarto ao Artigo 5º do Regulamento do Fundo, bem a inclusão do risco 
específico ao Capítulo de riscos do Regulamento. Tais dispositivos terão seguinte redações: 
 

Parágrafo Segundo – O FUNDO respeitará ainda os seguintes limites: 
 

 
PERCENTUAL (em relação ao 
patrimônio líquido do fundo) 

ATIVOS FINANCEIROS 
CLASSIFICADOS COMO CRÉDITO 
PRIVADO 

VEDADO  

ATIVOS FINANCEIROS 
NEGOCIADOS NO EXTERIOR 

ATÉ 10% 

OPERAÇÕES QUE GEREM 
ALAVANCAGEM AO FUNDO 

NÃO 

MARGEM ATÉ 15% 

 
(...) 
 
Parágrafo Quarto - O FUNDO PODERÁ APLICAR ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) EM 
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE INVISTAM EM ATIVOS FINANCEIROS 
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NEGOCIADOS NO EXTERIOR, desde que cumpra os requisitos abaixo estabelecidos 
pela Resolução CMN nº 4.661/2018:  
I - Os ativos financeiros emitidos no exterior com risco de crédito que componham a 
carteira dos fundos de investimento constituídos no Brasil de que tratam os incisos IV e VI 
do Art. 26 da Resolução CMN nº 4.661/2018 sejam classificados como grau de 
investimento por agência de classificação de risco registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários ou reconhecida por essa autarquia;  
II - Os gestores dos fundos de investimentos constituídos no exterior estejam em atividade 
há mais de cinco anos e administrem montante de recursos de terceiros superior a 
US$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) na data 
do investimento; e  
III - Os fundos de investimento constituídos no exterior possuam histórico de performance 
superior a 12 (doze) meses. 
 
(...)  

 
VII. Risco de Mercado Externo: O FUNDO poderá investir seu patrimônio líquido em 
ativos financeiros negociados no exterior e, consequentemente, as performances do 
FUNDO e dos Fundos Investidos podem ser afetadas por requisitos legais ou regulató-
rios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais eles invistam ou, 
ainda, pelo risco cambial acima indicado. Podem ocorrer atrasos na transferência de ju-
ros, dividendos, ganhos de capital ou principal, dos ativos localizados em países estran-
geiros em que investe, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do FUNDO. 
As operações poderão ser realizadas em bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou 
registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes 
países que, podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisiona-
dos por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da in-
tegridade das operações cursadas em tais países e nem, tampouco, sobre a igualdade 
de condições de acesso aos mercados locais. Além dos riscos ligados as condições 
econômicas nos países e jurisdições em que os investimentos do FUNDO e dos Fundos 
Investidos forem realizados, os investimentos feitos no exterior estão expostos a riscos 
certos riscos que podem ser – (i) instabilidade política e econômica, (ii) imprevisibilidade 
do fluxo de comercio entre os países, (iii) possibilidade de ações de governos estrangei-
ros como expropriação, nacionalização e confisco, (iv) imposição ou modificação de con-
troles de cambio, (v) volatilidade de preço, (vi) imposição de impostos sobre investimen-
tos, dividendos, juros e outros ganhos, (vii) flutuação das taxas de cambio, (viii) diferen-
tes leis de falência e alfândega. Apesar do GESTOR levar esses fatores em considera-
ção na realização dos investimentos do FUNDO e dos Fundos Investidos, não há garan-
tia de que o GESTOR avaliará esses riscos adequadamente. Além disso, o valor dos in-
vestimentos do FUNDO e dos Fundos Investidos em ativos no exterior pode ser signifi-
cativamente afetado por mudanças nas taxas de câmbio, as quais podem apresentar al-
ta volatilidade. Embora o GESTOR possa tentar realizar estratégias de proteção (hedge) 
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contra riscos de variação cambial, não há certeza de que esse hedge será eficaz ou efi-
ciente em termos de custo, assim o GESTOR pode decidir por não realizar hedge ou por 
realizá-lo parcialmente. 

 

     APROVAR  

     ABSTER-SE 

      CONTRA 

 
- Alterar a redação do Parágrafo Terceiro do Artigo 5º do Regulamento do Fundo, que terá 
seguinte redação: 

 
Parágrafo Terceiro – O FUNDO PODERÁ APLICAR SEUS RECURSOS EM FUNDOS 
DE INVESTIMENTO QUE REALIZEM OPERAÇÕES NO MERCADO DE 
DERIVATIVOS ATÉ O LIMITE DE SEU PATRIMÔNIO, desde que respeite as seguintes 
condições: 
 
I - Obrigatoriedade de registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de 
mercadorias e futuros ou em mercado de balcão organizado;  
II - A atuação deve ser feita em câmaras e prestadores de serviços de compensação e 
de liquidação como contraparte central garantidora da operação;  e 
III - A margem requerida limitada a 15% (quinze por cento) da posição em títulos da 
dívida pública mobiliária federal, ativos financeiros de emissão de instituição financeira e 
ações aceitos pela Clearing, sendo que não serão considerados os títulos recebidos 
como lastro em operações compromissadas, conforme previsto pela Resolução 
4.661/18. 

 

     APROVAR  

     ABSTER-SE 

      CONTRA 

 

Fica a Administradora autorizada a tomar todas as medidas necessárias ao cumprimento das 

deliberações aqui previstas.  

 

________, _____ de ______ de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 


