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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER 
CNPJ/ME: 11.675.457/0001-12 

(“Fundo”) 
 

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DE VOTO PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

PREVISTA PARA SER REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021 
 

 
DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de janeiro de 2021, às 18 h., na dependência 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 
mediante consulta formal. 
 
PRESENÇA: Representantes do Administrador, que atuaram na qualidade de Presidente e 
Secretário. Foi constatada a insuficiência de manifestações de voto necessárias à instalação da 
consulta formal de voto, apesar do envio regular da consulta pela Administradora.  
 
Para fins de registro a Administradora informa que não recebeu nenhum voto, juntamente com 
os documentos comprobatórios dos poderes ou da identificação do cotista, dentro do prazo 
estabelecido na Consulta Formal. 
 
ORDEM DO DIA:  
 
1) Aprovar a dispensa da obrigatoriedade de elaboração do relatório trimestral de 
classificação de risco das cotas seniores do Fundo, conforme previsto no Artigo 36 do 
regulamento do Fundo (“Regulamento”), com a consequente (i) resilição do Contrato de 
Acompanhamento Referente Os Ratings, Em Escala Nacional, do Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Multisetorial Master (ref.102_BancoBVA_FIDC Master III_Janeiro2010), 
celebrado em 17 de setembro de 2017 entre o Fundo, representado pela Administradora, e a 
Standard & Poor’s Rating Services, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 18º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.295.585/0001-40 (“Standard & Poor’s”); (ii) alteração dos Artigos 53 a 55 do Regulamento, 
que passará a prever a vedação da negociação das cotas do Fundo no mercado secundário; e (iii) 
exclusão do Artigo 36 do Regulamento e renumeração dos demais artigos;  
 
2) A apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo acompanhadas de 
parecer do auditor independente referentes aos exercícios sociais findos em 31 de março de 
2018, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2020. 
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TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO: Considerando a insuficiência de manifestações de voto recebidas 
pela Administradora, a presente consulta formal de voto para a assembleia geral ordinária e 
extraordinária de cotistas não foi instalada e, por consequência, não houve deliberação sobre as 
ordens do dia. 
 
Os cotistas serão novamente contatados para deliberar acerca das matérias da ordem do dia em 
epígrafe, mediante envio de convocação pela Administradora, sendo certo que tal convocação 
dará ciência acerca da não instalação da presente assembleia em virtude da ausência de quórum. 
 
 

São Paulo, 22 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 

Rodrigo Godoy 
Presidente 

 Cintia Sant’ana 
Secretária 
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