São Paulo, 28 de Junho de 2018.
Ref.: FATO RELEVANTE – RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES
BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 10.406.600/0001-08
(“Fundo”)
Prezado(a) Cotista,
O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. na qualidade de administrador do Fundo vem, por meio
deste, informar que a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, agendada para a presente data (28
de junho de 2018), em 1ª convocação, não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas .
Esclarecemos que novas datas já foram agendadas (conforme carta de convocação previamente
disponibilizada aos Cotistas) para deliberar sobre as aprovações das demonstrações financeiras
referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, devidamente auditadas nos termos
da legislação em vigor (“Ordem do Dia”) em 03 de julho de 2018 (2ª convocação) e 05 de julho de 2018
(3ª convocação).
Informamos que estão disponíveis na sede do Administrador, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitscheck, nº 510, 1º, 10º a 14 andares, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para V. análise, as demonstrações
financeiras do Fundo relativas ao período em referência, bem como o respectivo relatório de
auditoria. Referidos documentos estão disponíveis também no site do Administrador (https://
www.bnpparibas.com.br), no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e/ou no site da Gestora do
Fundo, a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (http://www.blackrock.com.br).
Nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 359, se após a terceira convocação de assembleia
geral não houver quórum para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida
matéria será considerada aprovada.
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 510, 1°, 10º a 14º 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.

Ouvidoria BNP Paribas: 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com

