São Paulo, 27 de setembro de 2018.
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ Nº 17.013.985/0001-92
(“Fundo”)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administrador”), na qualidade de Administrador do Fundo, em cumprimento ao disposto no artigo
28, §1º da Instrução CVM nº. 356/01, vem, por meio deste convocar os Srs. Cotistas a se reunirem em
Assembleia Geral a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de outubro de 2018, às 10:00
horas e, caso não haja quórum suficiente para instalação em primeira convocação, em segunda
convocação, no dia 18 de outubro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada no Hotel Tryp localizado na
Rua Iguatemi, nº 150, Itaim Bibi, São Paulo - SP, Cep 01451-010, para deliberar sobre as seguintes
matérias constantes da Ordem do Dia:
(i)

Deliberar na forma do item 17.2 do Regulamento do Fundo, acerca do Evento de Avaliação
configurado, conforme disposto no inciso VI do Item 17.1 do Regulamento do Fundo;

(ii)

Apresentação de todos os resultados, diligências, medidas mitigadoras e estratégias de
gestão até então adotadas pela Gestora, de acordo com as medidas de reestruturação dos
créditos aprovadas pelos cotistas do Fundo em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de Cotistas realizada em 16 de abril de 2018;

(iii)

Autorizar o administrador do Fundo, a realizar todos os procedimentos necessários com a
finalidade de refletir as deliberações referentes aos itens (i) e (ii) acima.

Em tempo, solicitamos aos Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia em
primeira convocação até o dia 05 de outubro de 2018, e encaminhem os documentos de representação
comprovando poderes para participar na Assembleia até o dia 05 de outubro de 2018.
Caso a Assembleia não seja instalada em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda
convocação.
Atenciosamente,

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

