GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF Nº 26.614.291/0001-00 (“FUNDO”)
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO: GGRC11
FATO RELEVANTE
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº
1.195 – 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.743/0001-19, (“Administradora”), na
qualidade de administradora do GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.614.291/0001-00 (“Fundo”), em atenção à
regulamentação aplicável, inclusive ao inciso IV do Artigo 41 da Instrução CVM nº.
472/2008, vem por meio deste Fato Relevante informar ao mercado o que segue:
A Administradora teve conhecimento por informações públicas que alguns dos sócios da
Gestora do Fundo, no caso a SUPERNOVA CAPITAL LTDA., estão envolvidos em
investigação que corre em segredo de justiça. Em decorrência desta investigação, foram
expedidos mandados de prisão, em sede de medidas cautelares temporárias.
Com base nas informações disponíveis até o momento (uma vez que o processo corre em
segredo de justiça), bem como nas diligências até o momento empreendidas, não
identificamos nenhuma relação entre a investigação, a Gestora e eventualmente os
fundos por ela geridos. Não obstante, a Administradora permanecerá realizando as
diligências necessárias e novas diligências, e caso necessário, novos fatos poderão ser
divulgados.
Entretanto, a Administradora imediatamente ao tomar conhecimento destas
informações, sempre atenta aos seus deveres fiduciários de diligência, iniciou processos
internos de diligência e entendeu necessária a publicação do presente Fato Relevante.
A Administradora não pode ter acesso a maiores informações sobre o processo, uma vez
que o mesmo corre em segredo de justiça. Todavia, sempre atenta às suas obrigações
regulatórias e autorregulatórias, a Administradora permanecerá acompanhando os
andamentos e eventualmente poderá divulgar novos Fatos Relevantes.
Sendo o que nos cumpria para o momento.
São Paulo, 24 de novembro de 2019
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

