REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Nº 17.374.696/0001-19
(“Fundo”)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021
Prezados Cotistas,
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

INVESTIMENTO

do

REAG

MULTI

IMOBILIÁRIO,

ATIVOS

IMOBILIÁRIOS

-

FUNDO

DE

inscrito no CNPJ sob o n° 17.374.696/0001-19

(“Fundo“), informa aos cotistas do Fundo que, conforme Edital de Convocação
disponibilizado no dia 05 de fevereiro de 2021, foi convocada Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada de forma remota, em 22 de fevereiro de 2021, às 10h
(“Assembleia”), 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
Proposta da Administração
a) Deliberar quanto ao desdobramento da totalidade das cotas de emissão do Fundo
(“Cotas”), utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 26 de
fevereiro de 2021, (“Data-Base do Desdobramento”) na proporção de 1:10, de
forma que, após o efetivo desdobramento, cada cota existente passará a ser
representada por 10 (dez) novas cotas. Sendo assim, depois do desdobramento,
para cada Cota existente serão atribuídas ao respectivo titular 9 (nove) novas
Cotas, totalizando 10 (dez) Cotas. As Cotas advindas do desdobramento passarão
a ser negociadas na forma desdobrada a partir da abertura dos mercados do dia 01
de março de 2021 e serão da mesma espécie e classe, conferindo aos seus
titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes. Cumpre informar,
ainda que até a Data-Base do Desdobramento, o Fundo contava com 244.380
Cotas, passando então, a partir de 01 de março de 2021, a contar com
2.443.800 Cotas no total.
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Caso aprovada a presente matéria, as novas Cotas serão creditadas nas contas de
depósito dos cotistas a partir do dia 04 de março de 2021; 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.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

