LA SHOPPING CENTERS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF N2 20.717.355/0001-03
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018

I - DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 de Julho de 2018, às 10:00 horas, na sede da instituição
administradora do LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ("Fundo"), a saber,
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 102 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
00.806.535/0001-54 ("Administrador").
II — CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença do cotista representando a
totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, a saber: (i) 5R SHOPPING CENTERS LTDA., sociedade
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Major Sylvio de
Magalhães Padilha, n° 5.200, Edifício Quebec, Bloco F, Loja 7C, CEP 05.639-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 13.425.742/0001-00, neste ato representado na forma de seu Contrato Social ("5R
Shopping"). Participaram igualmente da assembleia os representantes do gestor do Fundo, LEGATUS
GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.445.963/0001-94.
III - COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: A mesa foi composta com o Sr. Artur Martins Figueiredo para
presidida, o qual convidou o Sr. Eder Lima Leal, para secretariar os trabalhos.
IV - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Apresentação da renuncia dos atuais prestadores de serviços
e (ii) Eleição da nova administradora fiduciária devidamente habilitada para a atividade de
administração de fundos de investimento imobiliário para substituir a Administradora, nos termos da
do artigo 66, inciso II, da Instrução CVM 409 de 18 de agosto de 2004 e do artigo 37, § 12, da Instrução
CVM 472.
V - DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos fatos e das matérias constantes da Ordem do Dia,
os Cotistas do Fundo aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição ou ressalva: a renúncia do
Administrador e do Gestor conforme motivos apresentados na presente assembleia, os quais deverão
ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias.
VII - ENCERRAMENTO: Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente da mesa deu por encerrado os trabalhos e declarou encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente ata na versão certidão, a qual,
após lida e aprovada.
São Paulo, 27 de julho de 2018.
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