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Resumo dos votos proferidos – Maio 2010 
 
Na qualidade de representante dos fundos indicados abaixo, a Mirae Asset Global 
Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos LTDA (representada pela procuradora Samantha 
Dangot) 
 
MIRAE ASSET BRAZIL SECTOR LEADER EQUITY MASTER 
INVESTMENT TRUST 

09.079.578/0001-50 

MIRAE ASSET LATIN AMERICA SECTOR LEADER 
 

09.079.579/0001-02 

MIRAE ASSET KORBRUSSIA FOCUS 7 EQUITY INVESTMENT TRUST 
NO. 1 

09.333.434/0001-88 
 

MIRAE ASSET MY CHILDREN EQUITY INVESTMENT TRUST G1 
 

09.444.822/0001-36 

MIRAE ASSET MY CHILDREN (RSP) EQUITY INVESTMENT TRUST K1 
 

10.724.333/0001-17 

MIRAE ASSET SOLOMON PLANNER EQUITY INVESTMENT TRUST 
G1 

09.444.823/0001-80 

 
participou da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da AGRE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.040.082/0001-14, realizada no dia  
31 de maio de 2010, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 
Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, que deliberou e aprovou o seguinte:  
 
Os acionistas representando mais da metade das ações com direito a voto resolvem, após 
debates e discussões: 
1. por maioria, com votos favoráveis representando 60,14% do capital social, aprovar a 
incorporação das ações de emissão da Companhia pela PDG, conforme proposta aprovada na 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 31 de maio de 2010 e 
nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações. 
2. por maioria, com votos favoráveis representando 60,14% do capital social, aprovar o 
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações em todos os seus termos e condições, o 
qual passa a integrar a ata como Anexo I. 
3. por maioria, com votos favoráveis representando 60,14% do capital social, autorizar a 
subscrição, pelos administradores da Companhia, das ações a serem emitidas pela PDG em 
razão do aumento de capital relativo à incorporação de ações. 
4. Registrar que as datas em que as ações de emissão da Companhia deixarão de ser 
negociadas, bem como a data de crédito das novas ações de emissão da PDG serão divulgadas 
através de aviso aos acionistas, após aprovação da operação de incorporação de ações pela 
assembléia geral extraordinária de acionistas da PDG. 
5. por maioria, com votos favoráveis representando 36,8%, do capital social, com a abstenção 
de Veremonte Participações S.A. e as sociedades sob controle comum da mesma, aprovar a 
venda, pela Agra, na qualidade de subsidiária integral da Companhia, da totalidade das ações 
de emissão da ASACORP de titularidade da Agra para os acionistas fundadores da 
ASACORP ou, caso os mesmos rejeitem a oferta de venda, para a Veremonte, acionista 
indireto da Companhia, nos termos e condições aprovados na reunião do Conselho de 
Administração da Companhia realizada no dia 3 de maio de 2010, sendo que a efetivação da 
referida venda estará sujeita, em todo caso, à aprovação da operação de incorporação de ações 
a que se referem os itens 1 e 2 acima. 
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6. Registrar que a ata que se refere a esta Assembléia Geral Extraordinária será lavrada em 
forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 
 
Por julgar relevante a matéria tratada na AGE de 31 de maio de 2010 da AGRE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., a Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) 
Gestão de Recursos LTDA, em prol dos cotistas dos fundos de investimento por ela geridos, 
votou a favor das alterações e propostas apresentadas.  
 
Como acionistas, estamos exercendo nosso direito a voto, já que a incorporação da Agre 
como subsidiária integral pela PDG fornecerá o equilíbrio necessário para destravar o valor 
para o acionista, no grande estoque de  terreno e recebíveis  pertencentes à Agre. O 
veículo combinado capitalizado oferece melhor diversificação geográfica, maior acesso ao 
mercado de capitais e capacidade de execução comprovada entre vários segmentos de renda. 
A fusão oferece aos acionistas gestão aprimorada de custos, com uma estrutura central enxuta 
e maior capacidade de aquisição. Como um veículo autônomo, a Agre arrecada menos destes 
benefícios.  
 
Desta forma justificamos nosso voto a favor das matérias apresentadas na Assembléia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


