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O Gestor participou em 02/08/2016 da Assembleia Geral de Quotistas do FIDC MERCANTIS
MONSANTO II para deliberar sobre a Ordem do Dia:

(i) se o Evento de Avaliação ocorrido constitui um Evento de Amortização Antecipada;

(ii) a amortização parcial da Quotas Sênior em Circulação, em valor suficiente para que o
Fundo atenda à Alocação Mínima de Investimento;

(iii) tomada de providências pelas Cedentes para o reenquadramento do Fundo.

Instalada em 1ª convocação no dia 02/08/2016 a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo:
(i) em virtude da ausência de quórum para deliberar sobre a matéria constante do item (i)
da ordem do dia da convocação, esta deliberação restou prejudicada; (ii) e (iii) no tocante à
deliberação dos itens (ii) e (iii) da ordem do dia, foi esclarecido aos Quotistas presentes à
Assembleia que o Fundo encontra-se atualmente dentro do período de 90 (noventa) dias
anteriores à Data de Amortização, conforme previsto no item 19.4 do Regulamento. Neste
sentido, observada a exceção mencionada acima e a iminência da liquidação e
consequente encerramento do Fundo, os Quotistas declararam-se cientes e de acordo de
que não será necessária a amortização parcial de Quotas e/ou a tomada de providências
pela Cedente para restabelecimento da Alocação Mínima de Investimento. Ficou a
Administradora autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a implementação da
deliberação tomada na Assembleia.

DELIBERAÇÃO:
O Gestor votou negativamente à necessidade de amortização parcial de Quotas e/ou
tomada de providências pela Cedente para restabelecimento da Alocação Mínima de
Investimento, considerando a proximidade da Data de Amortização do fundo.
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