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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES — Fll
CNPJ/MF 21.408.063/W01-51

1.

DATA E HORÁRIO: 24 de abril de 2017, às 14 horas.

II.

LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10° andar, cidade e estado de São

Paulo, na sede da Planner Corretora de Valores S.A., instituição administradora
do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Properties - RI ("Administradora" e
"Fundo", respectivamente).

111. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença de cotistas

representando, nesta data, a totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas").

PRESENÇA: Compareceram todos os Cotistas, conforme Lista de Presença.

IV.

Presentes, ainda, os representantes da Administradora e da RBR GESTÃO DE
RECURSOS LTDA. ("Gestora")

V.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Fernanda Rosalem, Presidente, e Flavio Daniel Aguetoni,

Secretária.

VI.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação da aquisição das unidades autônoma

integrantes do empreendimento denominado Edifício Mykonos, localizado na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.356,
objeto das matrículas n2 113.531; 113.532; 113.537; 113.547; 113.548, todas do
42 Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP; (ii) aprovação para o Fll RBR
PROPERTIES compor um sistema associativo de locações comerciais ("Pool
Locatício), com participação correspondente à fração ideal de 29,41%, de modo a
explorar, com o maior proveito financeiro, e gerencial possível, as locações atuais
e futuras que venham a vigorar sobre os Conjuntos Comerciais; (iii) instrução de
voto para que a Administradora celebre todo e qualquer documento para a
venda do imóvel descrito no item (1); e (iv) adoção, pela Administradora, de todas
as medidas necessárias ao cumprimento das determinações desta Assembleia
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Geral de Cotistas.

VII.

DELIBERAÇÕES:

Submetidas à apreciação dos Cotistas e prestados os

esclarecimentos necessários, os Cotistas aprovaram, por unanimidade de votos e
sem qualquer ressalva: (i) aprovação da aquisição das unidades autônoma
integrantes do empreendimento denominado Edifício Mykonos, localizado na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2 1.356,
objeto das matrículas n2 113.531; 113.532; 113.537; 113.547; 113.548, todas do
42 Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP; (ii) aprovação para o Fll RBR
PROPERTIES compor um sistema associativo de locações comerciais ("Pool
Locatício), com participação correspondente à fração ideal de 29,41%, de modo a
explorar, com o maior proveito financeiro, e gerencial possível, as locações atuais
e futuras que venham a vigorar sobre os Conjuntos Comerciais; (iii) instrução de
voto para que a Administradora celebre todo e qualquer documento para a
venda do imóvel descrito no item (i); e (iv) adoção, pela Administradora, de todas
as medidas necessárias ao cumprimento das determinações desta Assembleia
Geral de Cotistas.

VIII.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia

suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após
lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, e pelos demais
presentes. É cópia fiel da

ada

livro próprio.
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