EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Nº 14.149.745/0001-21
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”), na
qualidade de administradora do ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(“Fundo”), nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”) e da Instrução CVM nº
472/08, vem por meio deste edital, convocar seus Cotistas para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, a realizar-se em 03 de maio de 2017, às
10:30h, em primeira convocação, e no mesmo dia, às 11:00h, em segunda
convocação, na cidade e Estado de São Paulo, na sede da Administradora, localizada na
Rua Iguatemi n° 151, 19° andar (parte), Itaim Bibi (“Assembleia”), com a seguinte ordem
do dia:
(i) A seleção de novo prestador de serviços de administração fiduciária, conforme
propostas a serem apresentadas pelos cotistas, bem como estabelecer procedimentos
inerentes a essa transferência;
(ii) A seleção de novo prestador de serviços de gestão, conforme propostas a serem
apresentadas pelos cotistas, bem como estabelecer procedimentos inerentes a essa
transferência;

De acordo com a cláusula 4.2 do Acordo de Quotistas, fica designada Reunião Prévia para
o dia 19 de abril de 2017, às 10:30h, a ser realizada na cidade e Estado de São Paulo, na
sede da Administradora, localizada na Rua Iguatemi n° 151, 19° andar (parte), Itaim Bibi,
com a mesma ordem do dia acima mencionada.
Os documentos relacionados às deliberações acima encontram-se na sede da
Administradora.
Para aqueles que não puderem comparecer à Assembleia, o sumário das decisões tomadas
na assembleia será enviado por correspondência para todos os cotistas, no mesmo dia de
sua realização e estará disponível na sede da Administradora.
São Paulo/SP, 13 de abril de 2017.
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