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HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ nº 32.903.621/0001-71
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA, LOCAL E HORÁRIO: No dia 07 de dezembro de 2020, às 09 horas, na sede da BRL TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administradora”), de forma virtual, tendo
respaldo no Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como no OfícioCircular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a comprovação de convocação prévia, em virtude da presença do
único cotista (“Cotista”) do HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”). Presentes
também os representantes da Administradora e do gestor Fundo.
MESA: Presidente: Sérgio Dias; e Secretário: Bruno Silva.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o não pagamento da distribuição de 95% (noventa e cinco por cento) dos
rendimentos auferidos pelo Fundo no período compreendido entre 01 de julho de 2020 e 30 de novembro de 2020,
nos termos do Ofício-Circular/CVM/SIN/SNC/Nº 1/2015, de 18 de março de 2015.
DELIBERAÇÃO: Após a análise da matéria da ordem do dia, o único Cotista do Fundo, sem quaisquer restrições ou
ressalvas, decidiu aprovar o não pagamento da distribuição de 95% (noventa e cinco por cento) dos rendimentos
auferidos pelo Fundo no período compreendido entre 01 de julho de 2020 e 30 de novembro de 2020, tendo em vista
que os recursos serão destinados para pagamento de obrigações de curto prazo do Fundo.
O Administrador esclarece que ao longo do semestre corrente ainda não foram realizadas distribuições relativas aos
rendimentos auferidos pelo Fundo. O Administrador esclarece, ainda, que atualizará o Informe Mensal do Fundo para
incluir as informações relativas às distribuições de rendimentos no âmbito do Fundo, conforme detalhadas no item V,
(d) do MEMO/CVM/SIN/SNC/Nº 1/2015.
O Cotista, neste ato, declara-se ciente da deliberação acima aprovada e dispensa o Administrador do envio do sumário
das decisões da presente ata.
ENCERRAMENTO: Não havendo dúvidas ou considerações adicionais por parte do Cotista, nem outras matérias a
serem tratadas, foi encerrada esta Assembleia Geral e lavrada a presente ata, a qual foi assinada eletronicamente via
DocuSign.
São Paulo, 07 de dezembro de 2020.
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