VINCI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 17.554.274/0001-25

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Rua Iguatemi, nº 151 –
19º andar – Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 13.486.793/0001-42, habilitada para administração
de fundos de investimento conforme ato declaratório expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 11.784, de 30 de junho de 2011 (“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do VINCI
RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), tem a honra de convidar os
cotistas do Fundo (“Cotistas”), para se reunirem na Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada às 15:00
horas do dia 12 de maio de 2017, em sua sede, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes
na ordem do dia:

1.

Aprovação da alteração da denominação social do Fundo, que passará a ser denominado “VINCI

SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”;

2.

A reforma integral do regulamento do Fundo (“Regulamento”), nos termos da minuta de Regulamento

alterada disponibilizada no endereço eletrônico a seguir informado, observado que a referida minuta de
Regulamento poderá ainda receber ajustes decorrentes de eventuais exigências formuladas pela CVM, pelo
administrador do mercado de bolsa em que as cotas de emissão do Fundo venham a ser admitidas a negociação
ou

por

entidades

autorreguladoras:

http://www.brltrust.com.br/pt/administracao-de-fundos/fii/fii-

vinci/informacoes-fii-vinci;

3.

Aprovação para eventual desdobramento das cotas de emissão do Fundo, na proporção a ser

determinada na Assembleia Geral de Cotistas, de forma que, depois do desdobramento, cada cota existente
passará a ser representada por uma determinada quantidade de novas cotas. As cotas advindas do
desdobramento serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas
previamente existentes; e

4.

Autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à

efetivação das matérias constantes da presente ordem do dia.

Informações Gerais
Poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, ora convocada, os cotistas titulares de cotas emitidas
pelo Fundo, por si, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano, desde

que referidas cotas estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira responsável pelo serviço
de escrituração de cotas.
Os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia encontram-se disponíveis
no

site

do

Administrador

(http://www.brltrust.com.br/pt/administracao-de-fundos/fii/fii-

vinci/informacoes-fii-vinci).
São Paulo, 26 de abril de 2017.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

