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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III  
CNPJ/ME: 12.138.813/0001-21 

(“Fundo”) 
 

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 
PREVISTA PARA SER REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2021 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de setembro de 2021, às 15h., nas dependências da sede da 
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
27.652.684/0001-62 (“Administradora”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22250-040, prevista para ser realizada de 
forma remota. 
 
PRESENÇA: Representantes da Administradora, que atuaram na qualidade de Presidente e 
Secretário, e da BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., gestora do Fundo. 
 
Apesar dos Cotistas do Fundo (“Cotistas”) terem sido devidamente convocados pela 
Administradora, o quórum de instalação da assembleia, previsto no Artigo 69, §3º, do 
Regulamento do Fundo não foi atingido. Para fins de registro a Administradora informa que 
recebeu votos correspondentes a apenas 42,84% (quarenta e dois vírgula oitenta e quatro por 
cento) das cotas seniores em circulação. 
 
ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a aprovação do plano de liquidação para o Fundo, 
apresentado pela Gestora nos termos do Anexo I à presente Convocação, autorizando, desde logo, 
a Administradora e a Gestora a tomarem todas as medidas necessárias para a implementação do 
referido plano  
 
TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO: Considerando a insuficiência de manifestações de voto recebidas 
pela Administradora, nos termos previstos na 1ª Convocação, enviada em 26 de agosto de 2021, 
a presente assembleia geral extraordinária de cotistas não foi instalada e, por consequência, não 
houve deliberação sobre a ordem do dia. 
 
A Administradora aproveita a oportunidade para informar que os cotistas serão novamente 
contatados para deliberar acerca das matérias da ordem do dia em epígrafe, mediante envio de 
nova convocação pela Administradora, sendo certo que tal convocação dará ciência acerca da não 
instalação da presente assembleia em virtude da insuficiência de quórum. 
 

São Paulo, 16 de setembro de 2021. 
 
 
 

 

Rodrigo Godoy 
Presidente 

 Cintia Sant’ana 
Secretária 
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