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O Gestor participou em 22/06/2015 da Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS MONSANTO II para

deliberar sobre a Ordem do Dia:

(a) Amortização parcial das Quotas Sênior em Circulação, em valor suficiente para que o

Fundo atenda à Alocação Mínima de Investimento, nos termos do Capítulo Doze de seu

Regulamento;

(b) Tomada de providencias pelas Cedentes para o reenquadramento do Fundo.

Os Cotistas presentes aprovaram por unanimidade a: (i) não amortização parcial das

Quotas Sênior em Circulação, uma vez que o Fundo se encontra em fase de

desinvestimento e o pagamento integral da 1ª Série de Quotas Sênior já está

programado para ocorrer em 20 de julho de 2015 (“Data de Pagamento da 1ª Série”).

Desta forma, os Quotistas expressamente manifestaram sua ciência e concordância de

que o Fundo não atenderá à Alocação Mínima de Investimento até a Data de Pagamento

da 1ª Série, atestando, inclusive, que não há qualquer nova medida adicional que possa

ou deva ser tomada pela Administradora para o reenquadramento da Alocação Mínima

de Investimento; e (ii) tendo em vista que o Fundo se encontra em fase de

desinvestimento e o pagamento integral da 1ª Série de Quotas Sênior já está

programado para ocorrer em 20 de julho de 2015, deliberaram que não devem ser

tomadas quaisquer providências pelas Cedentes para reenquadramento da Alocação

Mínima de Investimento.

DELIBERAÇÃO:

O Gestor votou favoravelmente pela não amortização parcial das Cotas Seniores em

circulação e que não devem ser tomadas providencias para o reenquadramento da

Alocação Mínima do fundo, considerando que o fundo se encontra em fase de

desinvestimento e que o desenquadramento da Alocação Mínima, neste momento, não

deve afetar o pagamento integral das Cotas Seniores.

FUNDOS CNPJ

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 09.577.500/0001-65

SANTANDER FI REF DI CREDITO PRIVADO 02.220.382/0001-62

SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17.138.474/0001-05

PROSPERAZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 15.436.562/0001-50


