EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TAG BTS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 18.579.302/0001-21
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”), na
qualidade de administradora do TAG BTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(“Fundo”), nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), da Instrução CVM nº
472/08 e da Instrução CVM nº 555/14, vem, pelo presente edital, convocar Assembleia Geral
Extraordinária do Fundo, a se realizar no dia 15 de agosto de 2018, às 11:00h, em primeira
convocação e no dia 15 de agosto de 2018, às 12h, em segunda convocação, na Cidade e
Estado de São Paulo, na sede da Administradora, localizada na Rua Iguatemi n° 151, 19°
andar, Itaim Bibi (“Assembleia”), a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes
na ordem do dia:
(i)

Aprovar a aquisição de 9.999 cotas da empresa Alianza Aquiles SPE – CNPJ:
22.669.888/0001-92 (“Companhia”), pelo preço de R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e
noventa e nove reais), pelo Fundo, e, ato subsequente um aumento do Capital Social, na
ordem de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), mediante à
integralização de até 35 milhões de novas quotas emitidas pela Companhia, no valor
nominal unitário de R$ 1,00 (um real);

(ii)

Aprovar futuro investimento no montante de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de reais) para a aquisição, pela Companhia, de imóvel que será utilizado como
lastro para operação de securitização, com a consequente Emissão de CCI, pelo Fundo, e
posteriormente CRI por securitizadora a ser contratada.

Para aqueles que não puderem comparecer à Assembleia, o resumo das deliberações será
enviado por correspondência eletrônica para todos os cotistas, nos termos do Artigo 41, inciso
vi da Instrução CVM nº 472/08.
Os documentos pertinentes à Assembleia estão disponíveis no site do Administrador
(https://www.brltrust.com.br/?administracao=fii-tag-bts&lang=pt).
São Paulo/SP, 31 de julho de 2018.
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