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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR,EOTTóRIOS

Cl{PIl}lF ro 17.O13.9E5/0001-92
C'FUNDO')

ATA DA ASSEHBLEIA GERÂL EXTRAORDIí{ÁRIA DE COTISTAS
DE 2017

REAUZADA EM 12 DE

'AÍIEIRO
DAT& HORÂ E LOCAL DA ASSEiTBLEIA! Realizada ao§ 12 (doze) dias do ÍÍtês de janeiro de 2077 , às 77:00
horas, no Reslaurante ilB STEAK, localizado na Avenida luscelino KubitrchecK 816, Itaim Bibi, São Paulo sp, organizada peta cM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDOM DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LmA,
inscrita no CNPTMF sob o no 02.671.74310001-19, CADMINISTRÂDOR'), na qualklade de Administradora do
FUNDO.

tttESA: PRE!iIDEÍ{TE: Sr. Luis Anúrnio Marimon; e SECRETÁRIO: Sr. Pedro Carlos lourdan

de correb
COXVOCÂçÃO3 Edital de Primeira e Segunda Convoca@ en@minhado aos Coüslas atravê
e
devilamente
elebônico, nos termos do item 165 do àegulamento do FU[!DO, no dE 02 de ianeiro de 2017
rerraüficado, no dia 05 de

jaÚo üÚ17.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia:

(IDaalteraçãodaRrzãoSocialdoFundodeGBxPRIMEIFUNDoDEII{VESTIMENTo'.'EM
DIREITOS CREDITÓRIOS paTd GGR PRIME I FUNDO DE INVEfiMENTO EM DIREITOS CREDTTÓRIOS;
"Agência Classirrcadora de Risco";

(m)

a alteração da Definição

(M

confirmar que a classifi(ação por Agàlch

<ta

ctas;inoürü

b

dos DiÍ€ito§ credibíioG

apenas na aquiskf,o;

(V)

a alteGção do rol de gEranths que os DÍeito§ CÍediÚlG

cla aquisirÉo; aprwadas pelo RegulaÍnenb

(VÍ)

dGJ@ntar'

aproEdas;

a alteraÉo da Taxa de Gestiio dei/ida ao Gestor pelo Fundo;

no

fihh

âO o[cial
(ü7
ciril & hisos Júdic8
de Brgistm de

OnD

eD

inclusão do Capítulo de Evefltos de Avaliação e

Fundo, Ílo Regulamento;

(x)

apmvar a emissão de norra Série de Cotas pelo Furdo;

(x)

alteraFes gerais ao ReguhÍnento do Fundo; e

00)

aubriar

o Adminislrador qne realize os procediÍnentos necessários, caso aprovados os

iEns aciína.

pRESEÍ{ÇA: presenes cotisbs representando 62,730Á das cobs emiüdas pelo FUNDO C'CotistasJ, bem corno
os represenbntes do ADMINISTRADOR e da GGR GESIÃO DE RECURSOS LTDA' c'GESTOR',)'

DELIBERACõES:

am&m

a arteira

b Furfu

o Administrador informou aos Cotistas Sobre provisionamento adicado a um dos Ativos que
que pí€stou
compõe a carteird do Fundo. Po§Eriormente, o Mministrador passou a palavra ao Gestor,

+

Inicialmente

eschrecimentos sobre todos 0s ativos da cârteirâ.

V

para votação.
Este item da ordem do Dia é de cunho meramente informativo, portanto, não foi aberto

1REDITóRIOS

os cotistas

pra
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4NME
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RTNDO DE INVESiÍIMENTO EM DIRATOS CREDITóRIO,',

presentes, por unanimidade, sêm dissidências, protestos

e drrações de votos

vencjdos,

parttr dô|tEÊíto em cartório do Regulamento
aprovaram a alteração da razão social do FUNDO, que passard, a
d€vida meítte alterado, a ser

vencid
presentes, por unanimidade, sem dissidências, protestos e (/rdE,,ií&js de votos
II
Capítulo
11,
do
pre,lsta
no
item
1çncia Oas$ficadora de Risco,
a alteração da Definição
Regulamento, "DAS DERNIçÔES", da seguinte forma:

os coüstas

áp.r...
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..(a) AUSTIN RATING SERVIçOS FINANCEIROS LTDA., com sede na cidade de são Paulo' Estado de são
paulo, à tu," Leopotdo couto áe Magalhães, no 110, cj. 73, Itaim Bibi, inscrita no çNPJ/MF sob o no
05.803.488/0001-09, agência classifiaúora de risco
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avaliação de risco das Cotas; ou, para fins de avaliação dos Direitos de CráJito Elegíveis, além da
Austin Raüng, a (b) Moodfs Investors SeÍvicer; (c) Standard & Poor's; ou, ainda, (d) Fitch Ratings."

Para: Agência classificadoG dê risco especializada, nacimal ou internacional, devidamente cÍdenciada pela
CvM, para avaliação de risco das Cotas e dos Direitos de Credito;

rc aquisitáo:
Os Cotistas present€s, por unanimidade. sem dissidàlcias, protestos e declarades dê votos vencidos,
apro\raram que as aquisições de Direitos Crrditórios pelo FUNDO, devem sêr rêalizadàs com a devida avaliação
e nota por A(Érrcia ClassificadoG de Risco (rating), com reno/ação anual, e obEr a das$frcafo mínima "brA(menos)", na data de suas aquisições pelo Fundo.
portanto, consklerando a apÍovação do item (IV), seÉ atterada a redação do item 4.11.3 do Regulamento do
Fundo, que passará, a partir do regisfo em cartfio do Regulamento der/idaÍnente alterddo, a ter a seguinte
redação:
"Os
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Raulamentu

awtús:

Os Cotistas pres€ntes, por unanimidade, sem dissidências, protestos e declardções de votos vencidos,
apÍovaram que a composir;ão dos percentuab de garanüa dos Direitos creditorios, alvos de
FUNDO, em complemento às garanüas rÊais imobiliárias, @erão ser consideradas cessões fiduciárlas dE
direitos reais em gErantia, tais cotno cessões fiduciárias de direitos cÍeditorios/recebíveis imobiliários €/ou
cessões fiduciárias de recursos financÊiros disponíveis em/direitos sobÍe determinadas conbs bancárias, de
modo a compor o percentuaí de garantta pÍeEndído.
Tais garantias, apenas

@em

ser aproradas para aqu

I - quaÍdo toblmente foímalizadas

II - quando não consiêrados

e constitu

em duplicidde

estejam compondo o Íol de garanth do Direito crediÚio objeto de

Porbnto, considerando
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será alterado
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pelo Furúo.
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DA PoLÍTIcÂ

DE

INVESTIMENTO E DA COMPOSIçÃO DA CARTERIA, bem como seus respectivos itens do Regulamento do
a ter as
FUNDO, os quais passarão, a paÊir do regisFo em cart5rio do Regulameflto de,/idamente alterado,
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"4.11.7. Os Direitos Creditórios devem ser previamente
CETIP S.A.- Mercados Organizedos ou êquivalente.
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4.11.8.Para os fins de composiÉo dos percentuais de garantia de que tratam as
4.11.4 e 4.11.4.1 acima, êm complemento às garantias reais imobiliárias representadas por
alienaçóes Íiduciárias de b€ns imóveis e/ou hipotecas, que sêrão obieto de evaliaÉo
conforme definido pela Cláusula 4.11.4, pod€rão ser consideradas cessões fiduoárias de
direitos reais em garantia, tais como cessóes fiduciáries de direitos creditóÍios/recêbíveis
imobiliários ê/ou csssões fiduciárias de reqlrsos financeiros disponíveis em/direitos sobre
determinadas coírtas bâncáries, de modo e compor o percêntuel de garantie pretendido.

4.11.9.Os direitos reeis em garantie ôxpoíos no item 4.'11.8 acima, apenes podem ser
considerados pera fins de composiçáo dos percentuais de garantie de que tratam as
Cláusulas 4.í 1.4 e 4.11.4.1, nos seguintes casos:
|

-

quando totalmente formalizrdos e constituídos; e

ll - quando não considerados em duplic.idade com as alienaÉês Íiduciárias dos bêns imóveis
que já es§am compondo o rol de garantia do Direito Creditório objeto de aquisiçáo pêlo
Fundo.'

f

os crtistas presente§, por unanimidade, sem dissidênchs, protestos e dedarôções de Yotos vencidos,
aprovaEm a alteração da Tara de Gestiio paga pelo FUNDO ao Gestor, que passará a ser a taxa exposb na
minuta
RegulaÍnento apro\rada em ano(o.
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atEn&tuPnn& teEde bbsdo Futlfu:

presentes, por unanimidade, sem dissidências, prdestos e declard$es de votos
(um mil e
aprovaram a alteração do prôzo de resgate das Cotas do Fundo, que debGrá de ser de 1.200
apos
a data
para
(um
dias
corridos
mil
seiscentos)
1.600
e
duzenbs) dhs corÍidos aÉs a data de solkita6o

os cotistas

de solicitação.

V
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portanto, considerando a aprovação do iGm (WI), serií alterada a redação do Ítem 14.12 do ReguÍamento do
Fundo, que passaé, a partir do registso em cartorio do Regulamento de\rllamente alterado, a ter a seguinte

1-

V
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Em continuidade, independente da aproraso do item (wD, que delibra pela aprot/d6o da alterado
pre§ente
na
prazo de resgate de cotas do FUNDO, a unanimidade dos Coüsbs presentes, solicitou formalmente
Àssembleia, fazmdo constar na presentes ata, a solicitação de Íesgate integral de cobs do FUNDO.
se aplicara
Em atenção ao exposto na Insfução CvM no. 5
aos Coüstas que não participardm da pÍe§ente
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Por fim, tendo em vista a alteraÉo do prazo de resgate das cotas aprorddo acima, os Coüstas apror/am,

unanimidade, sem dissidências, pmtestos e dedan6es de votos vencidos, a ateraçâo ao Criterb
Elegibilidade exposto na alínea III, do item 5.1 do Regulaínento, alterando o prazo máximo de cada um dos
Direitos de CráJito Elegíveis cle 1.095 (hum mil e no/enta e cjnco) dias para 1.460 (hum mil e quabocentos e
sessenb dias) dias, com compromisso de reoomg? pelo ÍnesÍno prazo.
Dessa

brma, será alterada a alínea trI, do item 5.1 do ReguhÍÍlenb, que passaÉ a Er a seguinte redação:

un fus Aru'bs cb ffib Elqneis não Ne suffir a 1.460 (hun mil e
quabwnt$ e e*t b dias) diat slw se lunlü o amwmiss & twmpn ou oÉo de wnú,
pr Ê.t Db atualido, m5 Enps e Íras ngflrirs @tldiçfu clo rewctiw @ntab cle cú, elo
nrcmopraa,'"
'b pram nánmo de

&

Raulanwtb;
Os Cotistas pÍ6entes, por unanimiJade, sem dissklêncbs, píotestos e declant'oes de votos vencidos,
aprüraram a albração ao Regulamenb do Fundo, induindo o Capfo.lb & Eventos de Awlk4ão e Eventos de
LiquidaÉo Antecipada do Fundo.
Portanto, conskJerando a aprovação do item Mtr), ser-á induíCo ao Regulamento do Fundo o Cadtulo XVII,
que estabeleceÍiá, conbrme redaçao oÇo51a na minuta de Regularnento ane(a a presente ata, os s€guintes
arenbs que dorerão gerar Errentos de Avaliação e UquirJação Antecipada e medidas qrc danerão ser adotadas
pelo Administrador, nestes casos.

ê

votoo vencidos,
Os Cotistas presentes, poÍ unanimidade, sem dissklências, píotestos e deciandes
aprovaram a emissão de nova érie de Cobs pelo FUNDO, conforrne as câracGrísticâs expo6tas no Anexo
a presente ata.

ãl

alten&s genis

ao REtulanento do Fundo: e

{
Os Cotistas pÍesenE, por unanimkJade, sem dissilências, pÍotestos e deCtções de vobs venciJo§,
apío/aram, apÍo\,"aram as alEra6€s gerais ao RegulaÍnento do FUNDO, no intuito, de r€tretiÍem as aprcvações
do6 itens acima.
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OUTROS ASSUI,ITOS DE II,ITERESSE DOS
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Os cotistas presentes, por unanimidade, sem

DO FUNDO

dissiÉEias, protestos e declarações de votos \encidos, aprovam

a veÍsão consolidada do Regulamento do FUNDO, confiorme Ane)(o I à presente Assembleia, que passaÉ a
vkJorar à partir do regisüo no competente cartorio de regisúo de trulos e documento§.
OErecida a pahwa aos Coüstas, não houve manifestação.
ENCERRAIIEÍ{TO3 Nada mais a ser deliberado, a assembhia fui encerrada, sendo

a presenb ata

lida,

aprovada e assinada por todos os pÍe§entes.
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CPF: 06ô.594.968.58
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GGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
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