
 

 

HOD MULTIPLICA  

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  

CNPJ/ME Nº 34.867.354/0001-50 

 

FATO RELEVANTE 

 

A PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, 

Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-

46, na qualidade de instituição administradora do HOD MULTIPLICA FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

34.867.354/0001-50 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio deste, 

divulgar o exposto:  

 

(i) Conforme o art. 39 da Instrução CVM nº 555/2014, diante da verificação de iliquidez 

dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo, a Administradora declara o 

fechamento do fundo para a realização de resgates e aplicações;  

 

(ii) Ante o exposto, nos termos do parágrafo 2º do art. 39 da Instrução CVM nº 555/2014, 

caso o Fundo permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias consecutivos, a 

Administradora convocará, no prazo máximo de 1 (um) dia, a realização, em até 15 

(quinze) dias, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as seguintes 

possibilidades: 

 

I – substituição do administrador, do gestor ou de ambos; 

II – reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; 

III – possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; 

IV – cisão do fundo; e 

V – liquidação do fundo. 

 



 

 

Todos os termos iniciados em letra maiúscula, quando não definidos no presente Fato 

Relevante, possuem o significado que lhes é conferido no Regulamento do Fundo.  

 

O presente comunicado é realizado para reportar o evento ora indicado.  

 

A Administradora seguirá adotando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no 

Regulamento e na legislação aplicável, sempre visando o zelo pela ampla disseminação das 

informações relevantes. 

  

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

São Paulo, 14 de abril de 2020. 

 

PLANNER TRUSTEE 

 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

 

 

 


