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FATO RELEVANTE - MULTINER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ("FUNDO")
São Paulo, 15 de agosto de 2016.

REF.:

PRECIFICACÃO

DOS ATIVOS

INTEGRANTES

DA CARTEIRA

DO FUNDO

Prezado Cotista,

PLANNER CORRETORA

DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, na 3.900, 100 andar, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob na 00.806.535/0001-54
conforme

solicitação

RECURSOS

("Planner"), na qualidade de administradora do Fundo,

da gestora do Fundo, VINCI INFRAESTRUTURA

GESTORA

LTDA., com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu

Mitre, na 336, parte, Leblon, inscrita perante o CNPJ/MF sob o na 11.079.478/0001-75
Gestora"),

DE

vem comunicar

as seguintes

informações

relevantes

sobre

("Nova

o assunto

em

referência:

(i)

Em 22 de julho de 2016 a Planner confirmou à Nova Gestora e aos cotistas
do Fundo que os ativos integrantes da carteira do Fundo ("Ativos") estão
atualmente

precificados

de acordo

com

o seu custo

de aquisição

-

metodologia esta historicamente sempre utilizada para o Fundo, sendo que
todas as aquisições foram realizadas com base em laudos de avaliação, bem
como não foram realizados testes de imparidade dos Ativos, uma vez que o
processo de reorganização da companhia investida ainda não foi finalizado;

(ii)

A Nova Gestora engajou, às suas expensas, em dezembro de 2015, antes
mesmo de assumir a gestão do Fundo, empresa de auditoria que compõem
o

chamado

grupo

"Big

Four"

("Auditor

Contratado")

para

realizar

a

atualização da avaliação dos Ativos ("Nova Avaliação");

(iii)

Após contínuas tentativas entre dezembro de 2015 e junho de 2016, em
razão

da

dificuldade

e/ou

impossibilidade

de

obtenção

informações
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necessárias

para a Nova Avaliação,

os trabalhos

do Auditor Contratado

foram temporariamente suspensos ao final de maio de 2016;

(iv)

Em julho de 2016 a Nova Gestora reiniciou os trabalhos

com o Auditor

Contratado, considerando a relativa melhoria no acesso às informações - o
que acabará exigindo que certas premissas hipotéticas sejam adotadas no
processo de avaliação - necessárias para a Nova Avaliação, esperando-se
que os mesmos sejam concluídos até o final de agosto de 2016; e

(v)

Com base nas informações

acessadas até o momento, a Nova Gestora

acredita que a Nova Avaliação implicará redução material do valor dos Ativos
atualmente reportado.

