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CALL NOTICE TO THE GENERAL MEETING OF 

QUOTAHOLDERS OF LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

 CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE 
QUOTISTAS DO 

LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES 

   
In accordance with article 16 of the CVM 
Regulation No. 391, dated as of July 16, 2003, 
as amended ("CVM Regulation 391") and with 
paragraph 2 of article 84 of the Bylaws of the 
Fund (“Bylaws”), the Quotaholders of LACAN 
FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES (“Fund”) are herein called to 
meet in a general meeting (“General 
Meeting”), to take place at the head offices of 
its administrator, SANTANDER SECURITIES SERVICES 
BRASIL DTVM S.A. ("Administrator"), located in 
the city of São Paulo, State of São Paulo, at 
Amador Bueno Street, 474, 1st Floor, Bloc D, 
according to the conditions set forth below: 

 Em atenção ao disposto no artigo 16 da 
Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 
2003, conforme alterada ("Instrução CVM 
391") e no parágrafo 2º do artigo 84 do 
regulamento do Fundo ("Regulamento"), 
ficam os quotistas do LACAN FLORESTAL II - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
(“Fundo”), convocados para se reunir em 
assembleia geral (“Assembleia Geral”), a se 
realizar na sede social de sua instituição 
administradora, a SANTANDER SECURITIES 
SERVICES BRASIL DTVM S.A. ("Administradora"), 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, 1º 
Andar, Bloco D, nas condições abaixo 
previstas: 

   
SUMMONS:  CONVOCAÇÃO: 
   
a) The General Meeting shall be installed 
upon first call on August 24, 2016, at 11:00 
a.m., provided that the majority of its 
members are in attendance; and 

a) Instalação da Assembleia Geral em 
primeira convocação prevista para 24 de 
agosto de 2016, às 11:00 horas, desde que 
haja presença da maioria de seus membros; 
e  

   
b) In accordance with paragraph 1 of 
article 16 of CVM Regulation 391 and of 
paragraph 5 of article 84 of the Bylaws, upon 
the attendance of the totality of the 
quotaholders of the Fund, the call notice to the 
General Meeting will be waived. 

b) Nos termos do parágrafo 1º do artigo 
16 da Instrução CVM 391 e do parágrafo 5º 
do artigo 84 do Regulamento, serão 
dispensados os prazos mínimos de 
convocação para Assembleia Geral na qual 
compareça a totalidade dos quotistas do 
Fundo. 
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AGENDA: Discuss the following:   ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 
   
(a) Authorization (a.1) to the Key Personnel 
of the Fund and to the members of the 
Investments Committee of the Fund to 
participate as members of the management of 
the target company(ies) of investments by the 
Fund; and (a.2) the partners, members of the 
management and/or employees of the Manager 
to participate as members of the Investments 
Committee of the Fund and/or as members of 
the management of the target company(ies), as 
applicable;  

 (a) Autorização da participação (a.1) das 
Pessoas-Chave do Fundo e dos membros do 
Comitê de Investimentos do Fundo como 
membros da administração da companhia(s) 
alvo de investimentos pelo Fundo; e (a.2) 
dos sócios, administradores e/ou dos 
empregados da Gestora como membros do 
Comitê de Investimentos do Fundo e/ou 
como membros da administração da(s) 
companhia(s) alvo, conforme aplicável; 

   
(b) Authorization to the Key Personnel of 
the Fund and to the appointed members of the 
Investments Committee of the Fund, as well as 
to the partners, members of the management 
and/or employees of the Manager, which will 
not be considered as a conflict of interest, to, 
as the case may be, vote in resolutions: (i) of 
the Investments Committee that involve the 
target company(ies) which they are members 
and/or  the Manager; and (ii) related to their 
position(s) as partners, members of the 
management and/or employees of the target 
company(ies) of investments by the Fund 
and/or the Manager; 

 (b) Autorização às Pessoas-Chave do 
Fundo  e aos membros eleitos do Comitê de 
Investimentos do Fundo, bem como sócios 
e/ou administradores e/ou empregados da 
Gestora, de, conforme o caso, votar, sem 
caracterizar conflito de interesse, em 
deliberações (i) do Comitê de Investimentos 
que envolvam a(s) companhia(s) alvo em que 
participem e/ou a Gestora; e (ii) 
relacionadas a sua(s) posição(ões) como 
sócios, membros da administração e/ou 
empregados da companhia(s) alvo de 
investimentos pelo Fundo e/ou da Gestora; 

   
(c) Approval of the investment by the Fund 
in private equity investment funds 
administrated and/or managed by the 
Administrator of the Fund, or any other 
companies of the economic group of the 
Administrator, in accordance with article 36 of 
the CVM Regulation No. 391, dated as of July 
16, 2003, as amended, and in accordance with 
the investment policy of the Fund; 

 (c) Aprovação do investimento pelo 
Fundo em fundos de investimentos 
administrados e/ou geridos pela 
Administradora, ou quaisquer empresas do 
grupo da Administradora, nos termos do 
Artigo 36 da Instrução CVM 391, e em 
consonância com a política de investimento 
do Fundo; 

   
(d) Approval of the following amendments 
to the Bylaws of the Fund:  
 
(i) to change Chapter I of the Bylaws of the 

Fund (item “(i)” of sole paragraph 
article 1);  
 

(ii) to change Chapter II of the Bylaws of 
the Fund (article 2 and item “(c)” of 
subparagraph “(ii)”of article 3); 

 
(iii) to change Chapter III of the Bylaws of 

the Fund (article 5);  
 

 (d) Aprovação das seguintes alterações ao 
Regulamento do Fundo: 
 
(i) alterar no Capítulo I do Regulamento do 

Fundo a alínea “(i)” do parágrafo único do 
artigo 1; 
 

(ii) alterar no Capítulo II do Regulamento do 
Fundo o artigo 2 e o item “(c)” da alínea 
“(ii) do artigo 3;  
 

(iii) alterar no Capítulo III do Regulamento do 
Fundo o artigo 5º;  
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(iv) to change Chapter IV of the Bylaws of 
the Fund (article 7 and its paragraph 1); 
 

(v) to change in Chapter V of the Bylaws of 
the Fund (item “(xix)” and paragraph 3 
of article 9 and paragraph 1 of article 
11);  

 
 
(vi) to change Chapter VI of the Bylaws of 

the Fund (item “(vi)” of article 13, 
paragraph 1 of article 14, article 16 and 
article 17);  

 
 
(vii) to change Chapter VII of the Bylaws of 

the Fund (paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of 
article 19 and article 22);  

 
(viii) to change Chapter VIII of the Bylaws of 

the Fund (article 26);  
 
(ix) to change Chapter IX of the Bylaws of 

the Fund (paragraph 2 of article 33);  
 
(x) to change Chapter X of the Bylaws of 

the Fund (item “(viii)” of article 34, 
paragraph 6 of article 36, paragraph 2 
of article 39 and paragraph 2 of article 
40);  

 
 
(xi) to change Chapter XI of the Bylaws of 

the Fund (article 58 title);  
 

(xii) to change Chapter XIII of the Bylaws of 
the Fund (article 66 and article 67); 
 

(xiii) to change Chapter XIV of the Bylaws of 
the Fund (paragraph 4 of article 69, 
paragraph 4 of article 72, item “(i)” of 
article 73, paragraph 3 of article 76, 
article 78 and article 79); 

 
(xiv) to change Chapter XV of the Bylaws of 

the Fund (items “(i)”, “(viii)” and “(xi)” 
of article 80); 

 
(xv) to change Chapter XVI of the Bylaws of 

the Fund (item “(x)” and “(xi)” and to 
exclude item “(xiii)” of sole paragraph 
of article 82 and to change paragraphs 

(iv) alterar o Capítulo IV do Regulamento do 
Fundo o artigo 7 e seu parágrafo 1º;  
 

(v) alterar no Capítulo V do Regulamento do 
Fundo a alínea “(xix)” e parágrafo 3º do 
artigo 9 e o parágrafo 1º do artigo 11;  
 

(vi) alterar no Capítulo VI do Regulamento do 
Fundo a alínea “(vi)” do artigo 13, 
parágrafo 1º do artigo 14, o artigo 16 e 
artigo 17; 
 

(vii) alterar no Capítulo VII do Regulamento do 
Fundo os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do 
artigo 19 e o artigo 22; 
 

(viii) alterar no Capítulo VIII do Regulamento 
do Fundo o artigo 26;  
 

(ix) alterar no Capítulo IX do Regulamento do 
Fundo o parágrafo 2º do artigo 33;  
 

(x) alterar no Capítulo X do Regulamento do 
Fundo a alínea “(viii)” do artigo 34; o 
parágrafo 6º do artigo 36, o parágrafo 2º 
do artigo 39 e o parágrafo 2º do artigo 40;  
 

(xi) alterar no Capítulo XI do Regulamento do 
Fundo o título do artigo 58; 
 

(xii) alterar no Capítulo XIII do Regulamento 
do Fundo o artigo 66 e o artigo 67; 
 

(xiii) alterar no Capítulo XIV do Regulamento 
do Fundo o parágrafo 4º do artigo 69, o 
parágrafo 4º do artigo 72, a alínea “(i)” 
do artigo 73, o parágrafo 3º do artigo 76, 
o artigo 78 e o artigo 79; 
 

(xiv) alterar no Capítulo XV do Regulamento do 
Fundo a alínea “(i)”, “(viii)” e “(xi)”  do 
artigo 80; 
 

(xv) alterar no Capítulo XVI do Regulamento 
do Fundo as alíneas “(x)” e “(xi)” e 
excluir a alínea “(xiii)”, parágrafo único 
do artigo 82 e alterar os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do artigo 85 e o parágrafo 2º do artigo 
86; 
 

(xvi) alterar no Capítulo XVII do Regulamento 
do Fundo a alínea “(ii)” do parágrafo 2º 
do artigo 91; 
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1,2 and 3 of article 85 and paragraph 2 
of article 86);  

 
(xvi) to change Chapter XVII of the Bylaws of 

the Fund (item “(ii)” of paragraph 2 of 
article 91);  
 
 

(xvii) to change Chapter XVIII of the Bylaws of 
the Fund (paragraphs 3, 4 e 5 of article 
94);  

 
(xviii) to change Chapter XIX of the Bylaws of 

the Fund (item “(i)” of article 96);  
 
(xix) to change Chapter XXI of the Bylaws of 

the Fund (article 98 and its paragraph 
10);  

 
 
(xx) to change Chapter XXIV of the Bylaws 

of the Fund (article 104); and 
 
(xxi) to change Annex I - Definitions, to (1) 

exclude definition of terms "1st 
Issuance of Quotas”, "Quotaholder’s 
Committed Capital" and “Remaining 
Pay Ins”; and (2) change definition of 
terms “Quotaholders Agreements”,  
“Administrator”, “Conflict of Interest”, 
“Management Board”, “Custodian”, 
“Fund Documents”, “Early Termination 
of Management”, “Index 2”, “CVM 
Regulation 391”, “CVM Regulation 
438”, “CVM Regulation 476”, “CVM 
Regulation 539”, “CVM Regulation 
554”, “CVM Regulation 555”, “Private 
Investment Commitment Instrument”, 
“Authorized Investor”, “Qualified 
Investor”, “Professional Investor”, 
“New Quotas”, “Notification”, 
“Encumbrance”, “Offering Party”, 
“Offered Party”, “Initial Equity”, 
“Application Period”, “Voting Policy”, 
“Response”, “Interested Third Party”, 
“Bylaws Acceptance Form” and 
“Tribunal; and (3) include definition of 
terms "Bylaws" and "Administration 
Fee". 

 

 
(xvii) alterar no Capítulo XVIII do Regulamento 

do Fundo os parágrafos 3º, 4º e 5º do 
artigo 94;  
 

(xviii) alterar no Capítulo XIX do Regulamento 
do Fundo a alínea “(i)” do artigo 96; 
 

(xix) alterar no Capítulo XXI do Regulamento 
do Fundo o artigo 98 e seu parágrafo 10º;  
 

(xx) alterar no Capítulo XXIV do Regulamento 
do Fundo o artigo 104; 
 

(xxi) alterar o Anexo I - Definições, para (1) 
exclusão das expressões “1ª Emissão de 
Quotas”, “Capital Comprometido do 
Quotista” e “Integralizações 
Remanescentes”; (2) alteração da 
definição das expressões “Acordo de 
Quotistas”, “Administradora”, “Conflito 
de Interesses”, “Conselheiro 
Independente”, “Custodiante”,  
“Documentos do Fundo”, “Encerramento 
Antecipado da Gestão”, “Indexador 2”, 
“Instrução CVM nº 391”, “Instrução CVM 
nº 438”, “Instrução CVM nº 476”, 
“Instrução CVM nº 539”, “Instrução CVM 
nº 554”, “Instrução CVM nº 555”, 
“Instrumento Particular de Compromisso 
de Investimento”, “Investidor 
Autorizado”, “Investidor Qualificado”, 
“Investidor Profissional”, “Novas 
Quotas”, “Notificação”, “Ônus ou 
Oneração”, “Parte Ofertante”, “Parte 
Ofertada”, “Patrimônio Inicial”, “Período 
de Aplicação”, “Política de Voto”, 
“Resposta”, “Terceiro Interessado”, 
“Termo de Adesão ao Regulamento” e 
“Tribunal”; e (3) inclusão da definição 
das expressões “Regulamento” e “Taxa 
de Administração”. 

   
(e) Approval of the implementation of 
orthographic corrections to the articles of the 

 (e) Aprovação da realização de 
correções ortográficas a dispositivos do 
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Bylaws of the Fund, as well as other necessary 
adjustments to the clauses of the Bylaws, in 
view of the changes described in item “(d)” 
above; and 

Regulamento do Fundo, bem como outros 
ajustes a dispositivos do Regulamento que 
se façam necessários em função das 
alterações descritas no item “(d)” acima;  

   
(f) Approval of the restatement of the new 
version of the Bylaws of the Fund, in view of 
the changes above mentioned. 

 (f) Aprovação da consolidação da nova 
versão do Regulamento do Fundo, em razão 
das alterações acima mencionadas. 

   
GENERAL INSTRUCTIONS:  INSTRUÇÕES GERAIS: 
   
(a) The documents which attest the powers 
of the legal representatives of the 
quotaholders of the Fund, as the case may be, 
shall be submitted to the General Meeting.  

(a) Documentos que comprovam a 
legitimidade da representação dos quotistas 
do Fundo, quando aplicáveis, deverão ser 
submetidos à Assembleia Geral. 

   
(b) Quotaholders are allowed to give their 
vote in a General Meeting through a written 
or an electronic statement, provided that it 
is communicated to the Administrator at least 
3 (three) business days in advance. 

(b) É permitido aos quotistas do Fundo 
manifestar seu voto em Assembleia Geral 
por comunicação escrita ou eletrônica, 
desde que seja comunicada à 
Administradora com prazo mínimo de 
antecedência de 3 (três) dias úteis.  

   
(c) As set forth in paragraph 2 of article 86 
of the Bylaws, the Manager and the 
Administrator may vote on behalf of the 
quotaholder of the Fund, in accordance with 
article 87 of the Bylaws, if the vote declaration 
is properly communicated by the respective 
quotaholder in a separate written document or 
if a power of attorney is recorded from said 
quotaholder, at least one (1) Business Day prior 
to the holding of the General Meeting, in both 
cases. 
 
 
We are at your disposal for any clarification. 
 
 

Sincerely, 
 

LACAN FLORESTAL II – FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÔES 

 
São Paulo, August 5, 2016. 

 
 

(c) Conforme previsto pelo parágrafo 2º 
do artigo 86 do Regulamento, a Gestora e a 
Administradora poderão votar em nome de 
quotista do Fundo, nos termos do artigo 87 
do Regulamento, se a declaração do voto for 
a eles devidamente comunicada pelo 
respectivo quotista em documento separado 
por escrito ou se constar da procuração 
outorgada pelo referido quotista, com 
antecedência de, no mínimo, 1 (um) dia útil 
da realização da Assembleia Geral, em 
ambos os casos.  
 
Permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 

LACAN FLORESTAL – FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

 
São Paulo, 5 de agosto de 2016. 

  
 

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. 
 
 

Administrator of / Administradora do 
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