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ATA DA ASSEMBLEIA GERAT DE COTISTAS DO

FUNDo DE tNVEsnMENTo EM DtRErros cREDtr6Rlos EMpiRtce novEnoe rp

CNP』ノMF N926.758.072ノ 0001‐96

DATA,HORA e LOCAL:Assembleia realizada em 22 de ianeirO de 2019,さ s ll:00 horas,na sede da

CM CAPiTAL MARKETS DiSTR:BU:DORA DE TiTULOS E VALORES MOB:L:AR:OS LTDA′

Administrador do Fundo′  na Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4g andar, V‖ a Olrmpia, S5o

Paulo/SP CEP 04547-004

COMPOS:cAo DA MESA: Aqu‖ es Feldman― Presidente

Lucas de Oliveira― Secret6rio

CONVOCA“0:Dも pensada′ nos termos do par6grafo 59 do attigo 28,da lnstru゛ On。 356/01 da

Comissう o de Valores Mob‖ iう rios

PRESEN$A: Representantes legais do Administrador do Fundo, do Gestor do Fundo e Cotistas

titulares de 100% das Cotas em circulagSo, conforme assinaturas apostas na Lista de Presenga De

Cotistas.

ORDEM DO DIA: (i! Deliberar sobre o Evento de AvaliagSo decorrente do rebaixamento dos ratings

de cr6dito - longo prazo das Cotas Seniores da 1qe 2a S6rie de A-(fe) para BBB+(fe) e o rebaixamento

dos ratings de cr6dito - longo prazo das Cotas Subordinadas Mezanino Classe A e Classe B de BBB-

(fe) para BB(fe), observado o disposto no item 20.1, ldo Regulamento do Fundo; e (ii) Deliberar por

autorizar o Administrador do Fundo a adotar todas as medidas necessdrios a fim de implementar e

refletir a deliberag6es tomadas pelos cotistas quanto ao item (i) acima.

DEUBERAC6ES:

(i) Deliberar sobre o Evento de Avoliogdo decorrente do reboixomento dos rotings de crddito - longo

prozo dos Cotos Seniores do 7ee 2s Sdrie de A-(Je) poro BBB+(Je) e o reboixomento dos rotings de

cridito - longo prozo dos Cotos Subordinodos Mezonino Closse A e Closse B de BBB-Ae) poro BB(le),

observodo o disposto no item 20.7, ldo Regulomento do Fundo

lnicialmente, os cotistas presentes, titulares da totalidade das cotas em circulagSo do

conjunto com o Gestor do Fundo, fizeram constar em Ata as setuintes considerag6es,
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Considerando que 30 de novembro de 2018 ocorreu um Evento

desenquad ramento do [ndice de Atraso acima de 60 dias, nos termos do item 20'1, inciso lll do

Regulamento do Fundo, sendo que na Assembleia Geral de cotistas realizada em 07 de dezembro

de 2018 foi deliberado pela totalidade dos Cotistas do Fundo que tal Evento de AvaliagSo nao se

constituiria num Evento de LiquidagSo e foi concedido o prazo para o reenquadramento do indice

de Atraso acima de 60 dias at6 07 de margo de 2019;

considerando que em 21 de novembro de 2018 ocorreu um Evento de AvaliagSo decorrente do

desenquadramentodaSubordinag5oMinimaMezanino,nostermosdoitem20.l,incisolldo
Regulamento do Fundo, sendo que na Assembleia Geral de cotistas realizada em 02 de janeiro de

2019 foi deliberado pela totalidade dos cotistas do Fundo que tal Evento de Avaliag5o n5o se

constituiria num Evento de LiquidagSo do Fundo e foi concedido o prazo para o reenquadramento

da SubordinagSo Minima Mezanino at6 31 de janeiro de 2019; e

Considerandoqueem18dejaneirode2olgaLiberumRatings,ASenciadeClassificagSodeRisco

dasCotasdoFundo,publicouorebaixamentodosratingsdecr6dito-longoprazodasCotas

seniores da 1ae 2e S6rie de A-(fe) para BBB+(fe) e o rebaixamento dos ratings de cr6dito - longo

prazodasCotasSubordinadasMezaninoClasseAeClasseBdeBBB-(fe)paraBB(fe),oque,segundo

odispostonoitem20.l,l,doRegulamentodoFundo,constituiumnovoEventodeAvaliaEao;

Destaforma,anteasinformagsesexpostasacima,oscotistaspresentesnestaAssembleiaGeral,

titulares da totalidade de cotas em circulagdo do Fundo, deliberaram, por unanimidade' que o

EventodeAvaliagioexpostonoitem2o.l,ldoRegulamentodoFundo,naoseconstituirdnum
EventodeLiquidagsodevendooFundoseguircomsuasatividadesregulares.Destaforma,os

cotistas presentes, titulares da totalidade das cotas em circulagao do Fundo, aprovam a concessao

dewoiver aoreferido item 20.1, l, bem como ao ltem 20.2 do Regulamento, devendo ser observado

e ficando aProvado o seguinte:

1     0 Fundo poderう adquirir novos Direitos Credit6rios a partir da realiZac5o da data da

presente Assembleia,at`。 limite da liquide2 gerada pelo pelos pr6p‖ os at市 oS do Fundo e/ou

pOr meio de aportes realizados em Cotas SubOrdinadas J6nior, desde que obServados os

indicadores de Desempenho da Carteira(`′ KPrs″ )cOnfOrme disposto no item 12 1 l dO

Regulamento dO Fundo′ que ser50 monitOradOS Semanalrnente pe10 Gestor′ nうo se aplicando

portanto′ o diSpostO no iten1 20 2 do Regulamento dO Fundo;

2. Considerando a presenga de cotistas titulares da totalizada das em ci

Fundo, fica, desde j6 aprovada e agendada a realizagSo de uma nova fusembleia

Cotistas para o dia 22 de fevereiro de 2019′ うs ll hOras′ na Sede dO AdminiStrador
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ista p,Ena e pade tntegrante da Na da Assernbleta ceral E\traotdrnnna do FIJNDO DE lNvEsftMENfo EM DIREIIaS CREDTTARrcS ELli'rqtCA
NAvERDE EP terltzaoa dta 22 xe )aneita de 2019.

Cotistas se reunirem e deliberarem sobre a continuidade das atividades regulares do Fpndo

ou a sua liquidagSo antecipada, ficando dispensada a Administradora de enviar a convoca9ao

dos Cotistas.

3. Considerando o exposto acima, bem como os itens 1e 2 acima, os cotistas presentes/

titulares da totalidade das cotas em circulagao do Fundo, determinaram que os prazos

estabelecidos nas Assembleias Gerais realizadas em 07 de dezembro de 2018 e 02 de janeiro

de 2019 para reenquadramento do indice de Atraso acima de 60 dias e da SubordinagSo

Minima Mezanino, respectivamente, deverao ser desconsiderados, devendo ser considerado

como prazo para reenquadramento do Fundo a data de 2210212019' quando ocorrerd a

Assembleia Geral de Cotistas, observados os termos acima'

4. Os termos do Plano de A95o descrito no Anexo A da presente Ata' conforme

apresentado pelo Gestor, a fim de reenquadrar o Fundo e sanar as diversas pendencias que

ocasionaramosEventosdeAvaliagaoapresentadosacima,demodoqueoFundoesteja

reenquadrado at6 o dia 22/O2l2OLg, data de realizagio da Assembleia Geral de cotistas,

conforme aProvado acima.

As delibera96es aqui tomadas terao efeitos retroativos i data de ocor16ncia do Evento de Avaliageo,

isto 6, 18 de janeiro de 2019

(ii) Deliberor por outorizor o Administrodor do Fundo o odotor todos as medidas necessarios o fim

de implementor e refletir o deliberog1es tomodos pelos cotistos quonto ao item (i) ocimo'

os cotistas presentes, titulares da totalidade de cotas em circulagSo do Fundo, deliberaram por

unanimidade por autorizar o Administrador a adotar todas as medidas necess5rias com a finalidade

de implementar e refletir todas as deliberag6es tomadas pelos cotistas quanto ao item (i) constante

da Ordem do Dia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ningu6m desejando manifestar-se, encerraram-se

os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 
/
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S5o Paulo (SP), 22 de janeiro de 2019 '' lt
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