GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA–B

CNPJ/MF Nº 20.468.531/0001-10

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., prestadora
dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, instituição financeira com
sede na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1195, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, na qualidade de
Administradora do Fundo (“Administradora”), convoca os cotistas do GGR INSTITUCIONAL FUNDO
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA–B, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.468.531/0001-10
(“Fundo”), para se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada na sede da Administradora, no dia
30 de outubro de 2018, às 11 horas em primeira convocação, e as 11h30min em segunda
convocação (“Assembleia”), para nos termos do art. 67 §3º da instrução CVM 555 de 17 de
dezembro de 2014, e artigo 39 do Regulamento do Fundo, deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes da ordem do dia:

(i)

a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referentes à data
base de junho de 2018; e

(ii)

a autorização ao Administrador para adotar todas as medidas
necessárias, caso aprovado o item (i) acima.

As Demonstrações Contábeis do Fundo referentes a data base de junho de 2018, objeto de
deliberação da Assembleia Geral estarão disponíveis à apreciação dos cotistas na sede do
Administrador no momento de realização da Assembleia Geral.

Em tempo, solicitamos aos Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia em
primeira convocação até o dia 29 de outubro de 2018 e encaminhem os documentos de
representação comprovando poderes para participar na Assembleia até o dia 29 de outubro de
2018.
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Caso a Assembleia não seja instalada em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda
convocação, devendo os Cotistas confirmarem presença e encaminhar os documentos de
representação até dia 29 de outubro de 2018.

Os cotistas poderão votar na Assembleia por meio de comunicação escrita ou eletrônica, que deverá
ser recebida pelo Administrador até o último dia útil anterior à data da referida Assembleia
(29/10/2018), nos termos do art. 43 do Regulamento do Fundo, juntamente com os documentos
comprobatórios dos poderes de representação dos signatários da comunicação.

A comunicação de voto deverá ser encaminhada ao Administrador, através do correio eletrônico
juridicodtvm@cmcapital.com.br

Atenciosamente.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

São Paulo, 19 de outubro de 2018.
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