COMUNICADO AO MERCADO

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade
de administradora do Tercon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Multimercado Multicredito Credito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.246.183/0001-50
(“Tercon FIC FIM” e “Administradora”), tendo em vista ter tomado conhecimento de divulgação de
informações sobre o Tercon FIC FIM em meios não oficiais e com informações incorretas e imprecisas,
vem a público esclarecer sobre referidas informações, que foram publicadas no blog
www.luizarmandocosta.com.br, especificamente nos seguintes posts publicados em 21 de fevereiro
de 2018 : http://luizarmandocosta.com.br/noticia/golden-tulip-que-proporcionou-outro-rombo-noigeprev-recebeu-aplicacoes-de-r-20-milhoes-do-previpalmas-ativo-do-fundo-em-queda-livre/17101
e http://luizarmandocosta.com.br/noticia/reag-informa-ao-blog-que-nao-tem-relacao-com-goldene-maxima-e-nao-tem-mesmo-as-aplicacoes-em-ambos-foram-feitas-atraves-do-saodomingos/17113.
Assim, a Administradora esclarece que:

1.

Os investidores somente devem basear suas decisões de investimento e desinvestimento, bem
como acompanhar seus investimentos através de informações oriundas de fontes oficiais, quais
sejam aquelas disponibilizadas nos canais oficiais do administrador e do gestor dos fundos e nos
sítios dos órgãos de regulação e autorregulação. O Tercon FIC FIM não possui investimento direto
e nem indireto no Banco Máxima. O Tercon FIC FIM possui aproximadamente 1% de seu
patrimônio líquido investido indiretamente (através das cotas do São Domingos Fundo de
Investimento Imobiliário, CNPJ nº. 16.543.270/0001-89, que não é fundo administrado pela
Administradora) na empresa Máxima Realty.

2.

No laudo de avaliação da Máxima Realty, não consta que a empresa possua qualquer
participação, direta ou indireta, no ativo Golden Tulip Belo Horizonte.

3.

A afirmação “o patrimônio deste fundo está em queda livre e, observando seus relatórios, isto se
dá porque estaria emprestando dinheiro e os tomadores não estariam pagando as prestações”
não tem fundamento algum e é, inclusive, caluniosa. Neste sentido, conforme pode-se verificar
de forma clara nas informações divulgadas publicamente do Fundo, a cota do Tercon FIC FIM
apresentou queda até agosto de 2017 – ou seja, antes da primeira aplicação de Previdência Social
do Município de Palmas - PREVIPALMAS, CNPJ nº 05.278.848/0001-09, ocorrida em setembro de

2017; desde essa data, não houve nenhum mês com variação negativa. Ademais, a queda
passada decorreu unicamente das despesas ordinárias de um fundo investido, e não de qualquer
evento de inadimplência, como afirmado incorretamente pelo blog.
A Administradora manterá o mercado e os cotistas dos fundos em questão informados sobre
quaisquer desdobramentos relacionados a esta comunicação.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
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