AMARIL

AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA
Instituição Credenciada: Código 57008/0001
CNPJ: 17.312.661/0001-55

Belo Horizonte, Minas Gerais, 05 de junho de 2020.
REF.: RELATO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS COTISTAS DO MONETUS FUNDO
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ 13.033.721/0001-40
Prezado(a) Cotista,
Em conformidade com a legislação vigente, a Amaril Franklin Corretora de Títulos e Valores Ltda., inscrita
no CNPJ sob o nº 17.312.661/0001-55, na qualidade de Administrador do FUNDO, comunica a V.Sa. que
na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de abril de 2020, cujo prazo de encerramento para
manifestação do cotista ocorreu às 17h00min horas do dia 06.05.2020, os cotistas participantes e com
direito a voto, aprovaram por maioria e sem quaisquer ressalvas, a substituição do Administrador Amaril
Franklin CTV Ltda. CNPJ 17.312.661/0001-55, pelo novo Administrador Banco Daycoval S/A, CNPJ
62.232.889/0001-90. Relata-se ainda que a reunião foi realizada a distancia em conformidade com a
anuência do órgão de regulação, acordo entre o Administrador e Gestor de Carteira do FUNDO e que os
condôminos puderam manifestar seu voto a distancia, através dos endereços eletrônicos
https://monetus.com.br/entrar e www.amarilfranklin.com.br. O formato apresentado e implementado
decorreu, notadamente, em face das adversidades apresentadas pela pandemia da COVID-19. Na
oportunidade ficou decidido que o prazo de transição para transferência de todo o acervo do FUNDO para o
novo Administrador será de até 61 dias, a partir do dia 06.05.2020 e que as novas alterações e o novo
regulamento entrarão em vigor até o dia 13.07.2020, inclusive. Adicionalmente, informa-se que não teve
votação presencial.
Comunicamos que toda e qualquer informação adicional poderá ser requerida junto ao Administrador ou
Gestor de Carteira do FUNDO.
Cordialmente,
AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA
ADMINISTRADOR
CNPJ: 17.312.661/0001-55
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