FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ/MF Nº 25.032.881/0001-53
Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas
Realizada em 15 de setembro de 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 11:00 horas,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152 – 1º andar,
Vila Olímpia, sede da INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, inscrita no CNPJ/MF sob nº
15.489.568/0001-95, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL (“Fundo”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença dos
quotistas representando, nesta data, a totalidade das cotas do Fundo (“Cotistas”),
conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Cotistas do Fundo.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Lillian Castilho Menini - Secretária: Ludmila
Imamura.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo,
relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2017.
DELIBERAÇÕES: Os Cotistas solicitaram esclarecimentos ao Administrador sobre as
demonstrações financeiras do Fundo, que apontavam ressalva da auditoria independente.
O Cotista titular de 56,81% não aprovou as demonstrações financeiras devido a ressalva.
Os demais Cotistas acataram os esclarecimentos do Administrador, que se comprometeu
a efetuar as correções necessárias, juntamente com o Gestor, e reemitir o parecer das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2017. A
remissão será submetida novamente aos Cotistas para aprovação definitiva.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a palavra à
disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela,
suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de
lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 15 de setembro de 2017.
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