São Paulo, 06 de julho de 2018
TERCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO MULTICREDITO CREDITO PRIVADO
CNPJ Nº 25.246.183/0001-50
(“Fundo”)
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administrador”), na qualidade de Administrador do Fundo, em atenção a orientação formal
encaminhada por cotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo
Fundo, nos termos do artigo 69 da Instrução CVM n° 555/2014, e tendo em vista (a) a renúncia
do Administrador à administração do Fundo, comunicada em fato relevante de 06 de julho de
2018, e (b) a renúncia do custodiante à custódia do Fundo, comunicada na forma de
correspondência eletrônica recebida pelo Administrador nesta mesma data, vem, por meio
deste, RETIFICAR o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
publicado no dia 27 de junho de 2018, com o objetivo de:
- Incluir, como novo item (i) da Ordem do Dia para deliberação dos cotistas, o seguinte item:
(i) Substituição do atual Administrador do Fundo, tendo em vista sua renúncia à administração
do Fundo, comunicada em fato relevante de 06 de julho de 2018;
- Incluir, como novo item (iii) da Ordem do Dia, o seguinte item:
(iii) Apresentar eventuais recomendações de cotistas para outros prestadores de serviço de
gestão, em substituição ao atual Gestor do Fundo, adicionalmente à recomendação já
constante do item (ii) da ordem do dia;
- Alterar o item (iii) da Ordem do Dia previamente divulgada, de modo que o atual item (iv) da
Ordem do Dia para deliberação dos cotistas terá a seguinte redação:
(iv) Substituição do atual custodiante do Fundo, o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob
o n° 60.701.190/0001-04, tendo em vista sua renúncia à custódia do Fundo, comunicada na
forma de correspondência eletrônica recebida pelo Administrador em 06 de julho de 2018;
Em tempo, o Administrador aproveita a oportunidade para ratificar as demais matérias
constantes da Ordem do Dia do Edital de Convocação divulgado em 27 de junho de 2018.
Por força da inclusão de novos itens à Ordem do Dia do Edital de Convocação publicado em 27
de junho de 2018, em cumprimento ao previsto no Artigo 94 da Instrução CVM n° 555/2014, a
Assembleia Geral será realizada, em primeira convocação, no dia 23 de julho de 2018, às
17:00 horas e, caso não haja quórum suficiente para instalação em primeira convocação, em
segunda convocação, no dia 23 de julho de 2018, às 17:30 horas.
Deste modo, o Edital de Convocação passará a constar com a seguinte redação:
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administrador”), na qualidade de Administrador do Fundo, em atenção a orientação formal

encaminhada por grupo de cotistas detentores de mais de 5% (cinco por cento) das cotas
emitidas pelo Fundo, nos termos do artigo 69 da Instrução CVM n° 555/2014, e tendo em vista
(a) a renúncia do Administrador à administração do Fundo, comunicada em fato relevante de
06 de julho de 2018, e (b) a renúncia do custodiante à custódia do Fundo, comunicada na
forma de correspondência eletrônica recebida pelo Administrador nesta mesma data, vem,
por meio deste edital, convocar os Srs. Cotistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 23 de julho de 2018, às 17:00
horas, e, caso não haja quórum suficiente para instalação em primeira convocação, em
segunda convocação, no dia 23 de julho de 2018, às 17:30 horas, a ser realizada na sede do
Administrador, localizada na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.195, 4º andar, CEP 04547-004, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia:
(i)
Substituição do atual Administrador do Fundo, tendo em vista sua renúncia à
administração do Fundo, comunicada em fato relevante de 06 de julho de 2018;
(ii)
Substituição do atual Gestor do Fundo, a Tercon Investimentos Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 09.121.454/0001-95, pela Horus Investimentos Gestora de Recursos Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.333.851/0001-72;
(iii)
Apresentar eventuais recomendações de cotistas para outros prestadores de serviço
de gestão, em substituição ao atual Gestor do Fundo, adicionalmente à recomendação já
constante do item (ii) da ordem do dia;
(iv)
Substituição do atual custodiante do Fundo, o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 60.701.190/0001-04, tendo em vista sua renúncia à custódia do Fundo, comunicada
na forma de correspondência eletrônica recebida pelo Administrador em 06 de julho de 2018;
(v)
Alteração da denominação do Fundo, de TERCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTICREDITO CREDITO PRIVADO
para VETOR 2 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MULTIMERCADO MULTICREDITO CREDITO PRIVADO, caso aprovado o item (ii) acima;
(vi)
Ratificar todas as aquisições realizadas em nome do Fundo pelo Gestor, com seus
respectivos boletins de subscrição, mesmo que em aberto, até a data de realização desta
Assembleia Geral; e
(vii)
Autorizar o Administrador a realizar todas as medidas necessárias para a adequada
implementação das deliberações, inclusive alterações ao Regulamento do Fundo, caso
aprovados os itens acima.
Em tempo, solicitamos aos Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia
em primeira convocação até o dia 12 de julho de 2018 e encaminhem os documentos de
representação comprovando poderes para participar da referida Assembleia Geral até o dia 18
de julho de 2018.
Atenciosamente,
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

