
 

 

 

  
OUVIDORIA BNP PARIBAS: 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM 

 

   São Paulo, 17 de fevereiro  de 2020. 

 

Ref.: Convocação para Assembleia Geral de Cotistas do BNP PARIBAS SMALL CAPS 
FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME nº 11.108.013/0001-03 
(“FUNDO”). 
 
Prezado(a) Cotista, 
 
Vimos, através da presente, nos termos do Artigo 67 da Instrução CVM n° 555, de 17 de 

dezembro de 2014, conforme alterada (“ICVM 555”), convocá-lo para participar da 

Assembleia Geral de cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 09 de março de 2020, às 

10:00 horas, na sede do seu administrador, o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 

(“Administrador”), na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, 10º andar, Torre 

Sul, São Paulo/SP, sendo que na oportunidade serão discutidas e votadas as seguintes 

matérias: 

 
i. Alteração do quadro “Características do FUNDO” do regulamento do FUNDO, 

especificamente para inclusão da classificação ANBIMA do FUNDO; 

ii. Alteração das regras de conversão e pagamento de resgate do FUNDO; 

iii. Alteração da Política de Investimento do FUNDO, para (i) ratificar a vedação de 

Pessoa Natural ou jurídica de direito privado, que não seja companhia aberta ou 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme 

prevê a Resolução CMN nº 4.661, (ii) ajustar o quadro de limites de concentração por 

modalidade de ativo financeiro, de forma a vedar a alocação em ouro adquirido ou 

alienado em mercado organizado, assim como ajustar a redação do grupo A , deste 

mesmo quadro Alteração do Capítulo III – Da Política de Investimento e 

Diversificação da Carteira do regulamento do FUNDO; 

iv. Alteração do Capítulo VII – Da Aplicação e Resgate de Cotas do regulamento do 

FUNDO; e 

v. Alteração e consolidação do regulamento do FUNDO considerando as deliberações 

acima. 

 

Os cotistas do FUNDO poderão obter informações sobre a presente convocação no 

Serviço de Atendimento ao Cotista: endereço da sede do Administrador, na Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 9° ao 11º andares, São Paulo – SP, e, ainda, 

pelo telefone (11) 3049-2820, ou e-mail: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com , ou 

website: www.bnpparibas.com.br. 

 
Atenciosamente, 

 

 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 


