FATO RELEVANTE

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administradora”) informa que recebeu, nesta data, a comunicação anexa da GGR GESTÃO DE
RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, 466, 5º andar, Conjunto 502, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 10.790.817/0001-64,
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a prestação dos serviços
de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório no 10.555, de 26 de agosto de
2009 (“GGR”), e da HORUS INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Cacilda Becker, nº 50, salas 501 e 1301, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.333.851/0001-72, devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços
de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório CVM nº 11.572, de 14 de março
de 2011.
A Administradora manterá o mercado e os cotistas dos fundos geridos pela GGR que estão sob sua
administração informados sobre quaisquer desdobramentos relacionados a este fato relevante.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2018.
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

A GGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“GGR”) e a HORUS INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
LTDA. (“Horus”, e em conjunto com a GGR, “Gestoras”) vêm, pela presente e em razão da operação
societária referida no Comunicado ao Mercado de 02 de fevereiro de 2018, informar que, em
decorrência da operação ali referida, (i) o capital social da GGR passará a ser detido integralmente
pelo atual sócio controlador da Horus, ficando as duas sociedades sob controle comum; e que (ii) o
Sr. Thiago Ferreira Horta Figueiredo passará a exercer o cargo de diretor responsável pela “gestão de
carteira de valores mobiliários” da GGR.
Ainda em razão dos termos da operação acima referida, o antigo diretor responsável pela “gestão de
carteira de valores mobiliários” da GGR deverá integrar um novo conselho técnico consultivo.
A conclusão da operação está sujeita à implementação de condições precedentes usuais para
operações desta natureza, incluindo os respectivos registros, arquivamentos e comunicações aos
órgãos registrais, reguladores e autorreguladores competentes.
As Gestoras manterão o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relacionados ao
objeto desta comunicação.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2018.
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