São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PROPOSTA DO ADMINISTRADOR
REF.: Processo de Consulta Formal – PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ,
CNPJ N° 12.978.943/0001-72
A FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira devidamente
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de
fundos de investimento e gestão de carteiras, por meio do Ato Declaratório nº 6.547, de 18 de outubro de
2001 a administrar fundos de investimento, inscrita no CNPJ sob o nº 03.317.692/0001-94, na qualidade de
instituição administradora (“Administradora”) do PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 12.978.943/0001-72 (“Fundo”),, vem, por meio desta, apresentarlhe sua proposta em relação à consulta formal datada de 18 de setembro de 2020 (“Consulta Formal”):
CONSULTA FORMAL:
(i) A substituição da Atual Administradora do Fundo, a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., acima qualificada, pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.253.654/0001-76, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Horácio
Lafer, nº 160, 9º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-080 (“Nova Administradora”), com a alteração da Taxa de
Administração do Fundo e alteração e consolidação do regulamento do Fundo (“Regulamento”), da seguinte
forma, em suma:
(a) Alteração da denominação do Fundo, que passará a ser “Parque Anhanguera Fundo de Investimento
Imobiliário”;
(b) Exclusão de todas as menções e referências à Atual Administradora e demais prestadores de serviços e
substituição pelas informações, dados cadastrais e forma de divulgação de informações do Fundo pela Nova
Administradora;
(c) Alteração do parágrafo 1º do artigo 1º do Regulamento no que tange ao público alvo do Fundo,
atualmente restrito a investidores qualificados, de forma a admitir a participação de investidores em geral
em caso de registro de prospecto, nos termos da regulamentação aplicável;
(d) Exclusão do parágrafo 1º do artigo 12 do Regulamento, que trata da definição de resultado,
considerando que deve ser seguida a regulamentação aplicável;
(e) Alteração e consolidação da redação, onde aplicável no Regulamento, quanto à forma de comunicação
entre a Nova Administradora, o Fundo e os cotistas, inclusive para efeito de convocação de assembleias
gerais;
(f) Alteração do artigo 19 do Regulamento, de forma a prever que a Taxa de Administração passará a ser
de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, calculado sobre o patrimônio líquido do Fundo;
(g) Alteração do artigo 40 do Regulamento, de forma a alterar o encerramento do exercício social do Fundo,
de 31 de dezembro para 30 de junho;
(h) exclusão integral do atual Capítulo XXI, referente a fatores de risco, tendo em vista que tal informação
está presente e passa a ser atualizada nos informes anuais do Fundo, conforme regulamentação em vigor;
(i) aprimoramento redacional de determinados dispositivos, porém sem alteração de seu conteúdo,
inclusive decorrente de alterações da regulamentação vigente, bem como exclusão de determinados itens
cujo conteúdo não é obrigatório no Regulamento e já se encontra expressamente previsto em norma, com
renumeração dos artigos seguintes quando aplicável.
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Trata-se da proposta para a substituição da instituição administradora, custodiante, controlador, distribuidor e
escriturador do Fundo e demais alterações, conforme proposto no novo Regulamento.
(ii) O desdobramento de cotas do Fundo, na proporção de 10 (dez) novas cotas para cada cota existente, de forma
que, depois do desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 10 (dez) novas cotas. As cotas
advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir do dia útil seguinte ao do desdobramento e serão
da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes.

Trata-se da proposta do desdobramento de cotas do fundo.
Caso aprovado o desdobramento, a data de corte será divulgada oportunamente por meio de fato relevante do
Fundo.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários através do e-mail
admregulatorio@finaxis.com.br e do telefone (11) 3526-9001.
Sendo o que nos cabia para o momento.
Atenciosamente,

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
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