São Paulo, 30 de novembro de 2017.
Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do REIT RIVIERA FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ nº 16.841.067/0001‐99
Prezado(a) Cotista,
A Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A nos termos do artigo 19 da Instrução
CVM nº. 472, de 31 de outubro de 2008, vem convidá‐lo a participar da Assembleia Geral
Extraordinária de Cotistas do Reit – Riviera Fundo de Investimento Imobiliário – FII, inscrito
no CNPJ/MF nº 16.841.067/0001‐99 (o “Fundo”), administrado por esta instituição
financeira (“Administradora”), a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2017, às 11:00
horas, na sede da Administradora, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 3º andar, CEP
01452‐002, a fim de deliberar sobre: (a) a alteração do Gestor do Fundo, qual seja, Riviera
Gestora de Recursos Ltda para “SOCOPA ‐ Sociedade Corretora Paulista S.A., instituição
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1355, 3º andar, CEP 01452‐002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.285.390/0001‐40” e (b) alteração da denominação do Fundo para “SOCOPA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”.
De acordo com os termos do art. 22 da Instrução CVM nº. 472/2008, os cotistas
poderão ser representados por procurador legalmente constituído, há menos de 1 (um) ano,
devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida.
Para aqueles que não puderem comparecer na referida Assembleia, informamos que o
resumo das deliberações será enviado por correspondência para todos os cotistas e estará
disponível na sede da Administradora do Fundo.
Conforme determina o artigo 20, parágrafo primeiro, inciso II da Instrução CVM 472, o
quórum mínimo para aprovação das matérias da ordem do dia é de metade, no mínimo, das
cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) cotistas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, através do seguinte endereço
eletrônico: administracao.fundos@socopa.com.br.
Atenciosamente,
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administradora
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