EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
CNPJ Nº 17.374.696/0001-19
(“Fundo”)

Aos
Srs. Cotistas do REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO

Prezados Cotistas,
Em atendimento ao pedido do Gestor do REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob nº 17.374.696/000119 (“Fundo”), a REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
2.277, 17º Andar, Cj. 1.702, inscrito no CNPJ/MF sob nº 34.829.992/0001-86, autorizado
a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato
Declaratório CVM nº 18.073, expedido em 02 de setembro de 2020 (“Administradora”), na
qualidade de Administradora do Fundo, vêm, consoante ao disposto no parágrafo 1º, do
Artigo 19º da Instrução CVM nº 472/08, conforme alterada, por meio do presente edital
convocar V.Sas. para participar da assembleia geral extraordinária do Fundo, a ser
realizada de forma remota, em 22 de fevereiro de 2021, às 10h (“AGE”), considerando a
situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, e ao
Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020.
A AGE terá como ordem do dia a apresentação das seguintes matérias, para
aprovação dos Srs. Cotistas o que se segue:
a) desdobramento das cotas do Fundo, na proporção de 1:10, de forma que cada
1 (uma) cota do Fundo passará a corresponder a 10 (dez) cotas, utilizando por
base a posição de fechamento do Fundo no último dia útil do mês de fevereiro
de 2021, com a consequente alteração do valor base de cada cota, na mesma
proporção, permanecendo inalterado o valor do somatório das referidas cotas;
e
b) deliberar sobre a autorização à Administradora para a prática de todos e
quaisquer atos necessários à efetivação das matérias constantes da presente
ordem do dia.

Informações Gerais

Devido ao número de casos de COVID-19 na cidade de São Paulo e em linha com
as

orientações

da

Organização

Mundial

da

Saúde

(OMS),

e

Ofício-Circular

nº

6/2020/CVM/SIN, objetivando evitar aglomerações, a Assembleia será realizada via vídeo
conferência, pela plataforma “Microsoft Teams” (Clique aqui para ingressar na reunião),
sendo a assinatura da ata realizada digitalmente. Tendo em vista a quantidade de Cotistas
do Fundo, somente serão aceitas as manifestações de voto por escrito, no exato modelo
disponibilizado pela Administradora, que deverá ser entregue até o final da AGE,
impreterivelmente.
Os documentos necessários para a análise prévia dos Cotistas, incluindo, mas não
se limitando a Proposta do Administrador e Modelo de Voto, encontram-se disponibilizados
no sistema “Fundos.Net”, no site do Administrador e no site do Fundo, qual seja:
https://reagmultiativos.com.br/
Por fim, V.Sas. poderão se fazer representar na Assembleia por procuração,
emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de
identidade do outorgado, nos termos da regulamentação vigente.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021

REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

