FATO RELEVANTE

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

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Administradora”), devidamente autorizada pela CVM
para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do
Ato Declaratório CVM nº 6.819, de 17 de maio de 2002, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 913 – parte, Botafogo, CEP 22.250-040, na
qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.138.813/0001-21
(“Fundo”), nos termos do artigo 77 do Regulamento do Fundo, serve-se do presente
instrumento para informar aos cotistas do Fundo e ao Mercado que no dia 14 de abril de 2021
o Fundo recebeu R$ 7.481.266,12 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e
sessenta e seis reais e doze centavos), referentes a recuperação do ativo Blue Star
Empreendimentos e Participações Ltda. e que em 16 de abril de 2021 o Fundo recebeu
também R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), referentes a recuperação do
ativo Diklatex Industrial Têxtil S.A., ocasionando uma variação positiva de 526,00% na cota de
abertura do dia 15 de abril, referente à cota do dia 14 de abril e de 157,58% na cota de
abertura do dia 19 de abril, referentes à cota do dia 16 de abril, respectivamente.
Os cotistas também podem obter informações através Serviço de Atendimento ao Investidor
(SAI) pelos telefones (21) 3923-3000; (21) 3500-3000; (11) 3206-8000; (11) 3206-8357; (11)
2920-8000. Em não havendo atendimento contatar a ouvidoria 0800-878-8725.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
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