São Paulo, 17 de julho de 2017.
REF.: Comunicado aos Cotistas referente à Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPING ATIVO E RENDA, inscrito no
CNPJ/MF nº. 17.590.518/0001-66.
Prezado(a) cotista,
A SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A, inscrita no CNPJ/MF nº
62.285.390/0001-40, na qualidade de “Administradora” do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPING ATIVO E RENDA, inscrito no CNPJ/MF nº 17.590.518/000166 (o “Fundo”), vem, pelo presente, tempestivamente, em atendimento a notificação nº
154/2017 – SAF/GAFI recebida em 14 de julho de 2017, informar o que segue:
A) Considerando a realização de Assembleia Geral Extraordinária pelo Fundo de
Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda – FII em 12/07/2017, solicitamos
informar até 17/07/2017, em relação ao item b da ordem do dia, o percentual de
representatividade dos votos de aprovação em relação às cotas emitidas, conforme o disposto
no §1º do artigo 20 da Instrução CVM 472/08.
Em relação ao percentual de representatividade, informamos que a Assembleia Geral
Extraordinária pelo Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda – FII
em 12/07/2017, contou com a presença de representantes de 20,48% (vinte inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento) das cotas em circulação.
Esclarecemos ainda que em relação ao item “b” da Ordem do dia, foi aprovado por
unanimidade, ou seja, 20,48% (vinte inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) das
cotas em circulação, tendo em vista as disposições da deliberação da CVM n° 774 de 28 de
junho de 2017, uma que a Administradora submeteu a CVM sua dificuldade quanto a
aprovação de determinados itens da ICVM 571, em razão da falta de quórum, conforme
Processo SEI 19957.006046/2016-37.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, através do seguinte endereço
eletrônico: administração.fundos@socopa.com.br
Atenciosamente,
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administradora
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