Data da atualização das informações: 26/01/2021

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING de 26/02/2021
Nome do Cotista
CNPJ ou CPF do cotista
E-mail
Orientações de preenchimento
Os Cotistas que possuem cotas negociadas na bolsa de valores poderão manifestar seu voto
diretamente ao seu Agente de Custódia até o dia 23 de fevereiro de 2021, sendo certo que após
este prazo o voto poderá ocorrer somente por meio da Declaração de Voto, que deverá ser
enviada por meio do seu e-mail cadastrado junto à B3 para o e-mail formalizacao@bv.com.br,
impreterivelmente até às 10h00min horas do dia da realização da Assembleia.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente ao administrador ou
enviar instruções de preenchimento ao custodiante;
Os demais cotistas deverão enviar seu voto por meio da Declaração de Voto, ressaltando que
esta deverá ser enviada através do seu e-mail cadastrado junto à Administradora para
formalizacao@bv.com.br ou para seu gerente de relacionamento, se for o caso, impreterivelmente
até as 10h00min. do dia da realização da Assembleia. Para clientes que não tenham e-mail
cadastrado, a Declaração de Voto deverá ser assinada por e-cpf ou próprio punho e enviada
juntamente com cópia do documento de identificação [ex. RG, CNH etc.], e documentos de
representação, caso o cotista seja pessoa jurídica, para o e-mail acima citado.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o cotista
deseje entregar o documento diretamente ao administrador
formalizacao@bv.com.br, ou para seu gerente de relacionamento, se for o caso,
impreterivelmente até as 10h00min. do dia da realização da Assembleia, a saber 26/02/2021.
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício
social encerrado em 30 de junho de 2020, que foram apresentadas sem ressalvas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se [ ] Abster-se por conflito

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Cotista :_______________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

