Re.: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, v. WORLD CAPITAL
MARKET INC.; WCM777 INC.; WCM777 LTD. d/b/a WCM777 ENTERPRISES,
INC.; e MING XU também conhecido como PHIL MING XU.; USDC C.D. Cal.
Processo Nº. CV-14-2334-JFW-MRW - DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA
REEMISSÃO
Prezado investidor:
Conforme comunicado anteriormente, em outubro de 2016 foi ajuizada uma petição referente às
reivindicações deferidas e parcialmente deferidas contra a massa falida.
Em 28 de novembro de 2016, o tribunal introduziu o "despacho de retificação: (A) Protesto
específico e generalizado às reivindicações; e (B) Aprovação dos valores deferidos propostos das
reivindicações, e (C) Aprovação do plano de distribuição e autorização ao síndico para
pagamento das distribuições intermediárias". Link para o despacho e anexos da petição do
síndico, que reflete os valores da reivindicação que o tribunal aprovou http://www.worldcapitalmarketreceivership.com – consulte os itens 25 (despacho), 23
(reivindicações parcialmente deferidas), 22 (reivindicações deferidas), 6 (plano de distribuição) e
5 (reivindicações de funcionários e fornecedores) no marcador 14/10/2016, perto do final da
página inicial. Para proteger a identidade dos investidores, as reivindicações foram listadas
numericamente por número de rastreamento.
Em fevereiro de 2017, foi distribuído um pagamento de distribuição intermediária refletindo sua
reivindicação aprovada pelo tribunal. Entretanto, a liquidatária não obteve aprovação do seu
pagamento usando o endereço indicado quando você enviou sua reivindicação.
Você atualizou suas informações de endereço e pagamento. Em conformidade, segue anexo um
cheque que reflete a participação proporcional dos USD 21 milhões atualmente aprovados para
distribuição; o cálculo do valor proporcional é feito com base no valor de sua reivindicação
aprovada pelo tribunal, conforme refletido nos anexos mencionados acima. Neste momento,
USD 21.000.000 de fundos da massa falida estão sendo distribuídos de maneira intermediária, e
o total das reivindicações deferidas aprovadas pelo tribunal é de USD 52.183.128,19. Portanto,
esta distribuição intermediária reflete 40,24289% (calculado como USD 21.000.000 / USD
52.183.128,19) do valor da reivindicação deferida ou parcialmente deferida. Apenas como
exemplo: se uma reivindicação deferida for de USD 10.000, o valor da distribuição intermediária
será USD 4.024,29 (USD 10.000 * 40,24289%).
CERTIFIQUE-SE DE DEPOSITAR SEU CHEQUE IMEDIATAMENTE APÓS O
RECEBIMENTO. ESSE CHEQUE SERÁ INVALIDADO 60 DIAS APÓS A DATA NO
CHEQUE - ISTO É ESPECIALMENTE IMPORTANTE SE VOCÊ NÃO SE ENCONTRA
NOS ESTADOS UNIDOS.
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PARA OPÇÕES DE DESCONTO DE CHEQUES DE BANCOS ESTRANGEIROS,
CONSULTE A LISTA ANEXA DE BANCOS QUE DESCONTARAM PAGAMENTOS DE
DISTRIBUIÇÃO DA WCM PARA OUTROS REQUERENTES.
Sempre que puder, acesse o site do processo para obter atualizações sobre o caso.
Eventualmente, uma distribuição final será realizada, e eu informarei o respectivo prazo,
conforme apropriado. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a minha
equipe pelo e-mail wcm@ethreeadvisors.com ou pelo telefone +1 (619) 354-0926.
Atenciosamente,

Krista Freitag
Invólucro
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