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Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

Fwd: GGR PRIME I FIDC - PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 30/07/2020
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iprem@pmsaposse.sp.gov.br <iprem@pmsaposse.sp.gov.br> 31 de julho de 2020 08:47
Para: ronaldo.ipremposse@gmail.com
Cc: suzete.iprem@gmail.com

 

-------- Mensagem original --------

Assunto:GGR PRIME I FIDC - PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 30/07/2020
Data:2020-07-30 19:36
De:CM Juridico DTVM <cm.juridicodtvm@cmcapital.com.br>

Para: 
Cópia:"@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>, Asset Aurora Capital <asset@auroracapital.com.br>

Prezado Cotista,

 

Vimos por meio deste, na qualidade de Instituição Administradora do GGR PRIME I FIDC (Fundo), em atenção aos termos
deliberados na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 21 de dezembro de 2018, para informar V.Sas que hoje, dia
30/07/2020 foi realizado o pagamento de Amortização de Cotas do Fundo no montante total de R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais).

 

Cabe informar que o pagamento do montante total informado acima, foi feito a cada um dos cotistas do Fundo de forma
proporcional à participação que cada cotista detém de cotas do Fundo, utilizando a date base do dia 30/07/2020, data em
que o pagamento foi realizado.

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

 

Atenciosamente,

 

CM Juridico DTVM

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º andar
Vila Olímpia, 04547-004 | São Paulo, SP
+55 11 3842-1122 | +55 11 3848-1122 
www.cmcapital.com.br 
CM CAPITAL | SECURITIES SERVICES 
Ouvidoria: 0800 770 1170

As informações contidas neste e-mail são confidenciais e elaboradas exclusivamente ao destinatário, podendo ser legalmente protegidas. O acesso a este e-mail por terceiros não é

autorizado. Se você não for o destinatário pretendido, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida com base nisso, é proibida e pode ser

considerada ilegal. Caso tenha recebido essa mensagem por engano, por favor apague-a imediatamente e notifique o remetente. Obrigado.

The information in this e-mail is confidential and it is intended solely for the addressee, possibly privileged by legal terms. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If

you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in based-on it, is prohibited and may be unlawful. If you received

this e-mail in error, please notify the sender immediately by telephone and destroy the original. Thank you.
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