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Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021. 

 

Prezado Sr.(a) Cotista, 

 

A sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Administradora do MONT 

CAPITAL 4 FOF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ Nº 35.608.981/0001-39, informa que 

através da AGE realizada em 09 de dezembro de 2021, foram aprovadas as seguintes 

deliberações: 

 

I) aprovada a liquidação do fundo: Em decorrência de situações de iliquidez da carteira do 

fundo, que inviabilizam sua continuidade e com o objetivo de preservar o patrimônio dos 

cotistas, a ADMINISTRADORA e GESTORA propõem a liquidação do fundo, com o 

pagamento do equivalente à posição de cotas de cada investidor após a liquidação das 

obrigações do FUNDO; 

II) aprovado o pagamento de resgate em ativos financeiros: Aos investidores considerados 

qualificados ou profissionais, será permitido o pagamento referente às suas posições, em 

ativos financeiros que compõem a carteira do fundo. Estes investidores receberão o 

pagamento dos resgates após a liquidação dos resgates dos demais investidores que 

receberão em moeda corrente; 

III) Foi aprovado, nos termos do regulamento do FUNDO, a liquidação e o encerramento do 

Fundo MONT CAPITAL 4 FOF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ nº 35.608.981/0001-39 até 

o dia 27 de dezembro de 2021, quando a totalidade dos ativos e passivos do Fundo deverão 

ter sido liquidados e o seu patrimônio entregue aos cotistas, conforme descrito acima; 

IV) Foi autorizado ao Administrador e ao Gestor a praticarem todos os atos necessários à 

implementação das deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Eventuais esclarecimentos, bem como documentos pertinentes, encontram-se à sua 

disposição na sede da Administradora. 

 

sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. 
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