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São Paulo, 13 de novembro de 2020. 

 

GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNPJ Nº 17.013.985/0001-92 

(“Fundo”) 

 

COMUNICADO AOS COTISTAS 

 

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administrador”), 

na qualidade de Administrador do Fundo, considerando o disposto no Edital de Convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária enviado aos cotistas no dia 06 de novembro de 2020 (“Edital”), vêm, por meio da presente, informar 

o que segue.  

 

Considerando o disposto no Edital, estabeleceu-se que as instituições prestadoras de serviços de administração de 

carteiras, habilitadas na categoria gestão de recursos, interessadas em assumir a gestão do Fundo deveriam 

encaminhar à Administradora suas respectivas propostas e apresentações institucionais até o dia 12 de novembro 

de 2020.  

 

Assim, a Administradora, em atenção ao seu dever de diligência, informa aos cotistas que 2 (duas) instituições 

demonstraram interesse em assumir a gestão de carteira do Fundo, as quais são:  

 

(i) GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, devidamente inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 15.403.817/0001-88, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

das Nações Unidas, 8501, 179 andar, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. 

 

(ii) VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob n° 12.678.380/0001-05, com 

sede na Rua Jerônimo da Veiga, n° 384, Jardim Europa, CEP: 04536-001, Cidade de Sao Paulo, Estado 

de São Paulo.   

 

Em virtude do acima exposto, a fim de que os cotistas tenham acesso à informação necessária para as eventuais 

deliberações, encaminhamos como anexo ao presente Comunicado a apresentação institucional e a proposta dos 

prestadores de serviços mencionados acima. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 


