GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMÉNTO EM DIREITOS CREDITóRIOS

cNPJ/MF 17.013.98s/m01-92
(FUNDo)
ATA DA ASSEMBTEIA GERAT DE COTISTAS
DATA, HORA ê tOCAI-i Assembleia realizâda, em primeira convocação, no dia 08 (oito) de outubro

de 2018, às 10:00 horas, no Hotel Tryp, localizado na Rua l8uãtemi, 150, ltaim Bibi, São Paulo-SP,
organizada pela CM Capital Markets DTVM LTDA, inscrita no

CN P.l

sob o ne 02.67

L.7 43

/OOOI-19,

(Administrador), na qualidade de Administrador do Fundo.

coMPosrçÃo DA MESA:

Tiago Schietti

-

Presidente

Eduardo Canto - Secretário

coNvocAçÃo: Realizada

nos termos do item 16.5 do Regulamento do Fundo e do artiSo Art. 60 da

lnstrução CVM ne 356101.
PRESENÇA: representantes legais

do Administrador do Fundo, Gestor e Cotistas representando

41,01%% (quãrenta e um inteiros e sete centésimos por cento) das Cotas em circulação, conforme

assinaturas aposta na Lista de Presença em anexo.

d.4
conforme disposto no inciso Vl /

ORDEM DO D1A: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Deliberar na forma do item 1r.2
Regulamento do Fundo, acerca do Evento de Avaliação configurado,

do ltem 17.1 do Regulamento do Fundo; (ii) Apresentação de todos os resultados, diligências,
mitigadoras

meaiAafuL,

e estratégias de gestão até então adotadas pela Gestora, de acordo com as medidas

reestruturação dos creditos aprovadas pelos cotistas

de

do Fundo em Assembleia Geral Ordinária

e

a -/t
referentes n

Extraordinária de Cotistas reelizada em 16 de abril de 2018; e (iii) Autorizar o administrador do Fundo,

realizar todos os procedimentos necessários com a finalidade de refletir as deliberaçôes
aos itêns (i) e (ii) acima.

lnicialmente o Administrador faz constar em Ata que para fins do cálculo do Quórum de lnstalação
e Deliberação da presente Assembleia,

foram considerados presentes os Cotistas que apresêntaram

seíl

pgderes de representação do Cotasta, bem como se
Procuração demonstrando os devidos poderes

documentodeidentincaÇãc.^

(M

,-=)3 Q',ryu) \
m

acÃo

réa DrÃ

Dando sequência à Ordem do Dia, seguiu-se com as Deliberações abaixo.
DELTBERAçôEs:

(i)

Deliberor no formo do item 77.2 do Regulamento do Fundo, ocerco do Evento de Avolioção

configurodo, conforme disposto no inciso vl do ltem 17.7 do Regulomento do Fundo;

A totalidade dos cotistas presentes, deliberou pela não transformação do Evento de Avaliação
exposto no inciso Vl do item 17.1do Regulamento do Fundo em evênto de Liquidação Antecipada,
sendo mantido o programa de securitização do Fundo.

Ainda, fica consignado em Ata, tendo em vista a deliberação pela manutenção das atividades do
Fundo, a realização de nova Assembleiã Geral de Cotistas a ser convocada, conforme prazo disposto

no Regulamento do Fundo, em O5|O2/2O19, para ser realizada no dia l9/O212O19, cujo local

e

horário estarão dispostos no Edital de Convocação que será encaminhado a todos os Cotistas do
Fundo.

(ii) Apresentação de todos os resultodos, diligêncios, medidos mitigodoros e estrotégios de gestão

4

oté então adotodos pelo Gestora, de ocordo com os medidas de reestruturaçõo dos créditos
oprovddas pelos cotistos do Fundo em Assembleio Gerol Ordinório e Extroordinória de Cotistas

/

realizodo em 76 de abril de 2078;

A totalidade dos Cotistas presentes, declarou ter recebido todas as informaçôes

detalhadamente

7\
/
/
referente ao fundo e seus ativos investidos, e deliberou por ratificar a estratégia de cobrança

exercida pelo Gestor do Fundo, nos termos expostos na Apresentação realizada pelo
Administrador e Escritórios de Advocacia contratados pelo

Fundo.

(iii) Autorizar o administrador do Fundo, a reolizor todos os prccedimentos necessários
finolidode de refletir os deliberoções referentes oos itens (i) e (ii)
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Tendo em vista as deliberações supra, a totalidade dos cotistas presentes deliberou por autorizar o

Administrador a realizar todos os procedimentos necessários, a Íim de refletir as deliberaçôes
acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se
os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada,

foi assinada por todos.

Paulo (SP), O8 de outubro de 2018.

Tiagoschietti

Eduardo Canto
Secretário

Presidente

DISTRIBUIDORA DE TíTUL

CM

Mauro de Andrade

Administradora do

_CPF: 132.660.788-02

Urretor de Contabilidadê

HORUS

MENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Gestora do Fundo

L(

h

"'j,3::"tliffi*'

tu
À
)

