São Paulo, 18 de março de 2021.
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
Ref.: CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Prezado Investidor,
A CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 61.809.182/0001-30, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º andar
(parte), 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”),
convida os senhores cotistas para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo, a ser realizada no dia 19
de abril de 2021, às 15h00, na sede da Administradora, na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., 700 – 10º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo
(“AGO” ou “Assembleia”), a fim de deliberar sobre:
(i)

a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

As matérias aqui previstas dependem da aprovação por quórum simples (maioria dos presentes na
Assembleia). Com a aprovação, a Administradora estará autorizada para a prática de todos e
quaisquer atos necessários à efetivação das matérias constantes da presente ordem do dia.
Poderão participar da AGO os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da
convocação desta Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos
há menos de 1 (um) ano.
Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa
física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, os documentos de representação
necessários para comprovar poderes do(s) seu(s) representante(s) legal(is). Em caso de cotista
representado por procurador, a procuração deve conter poderes específicos para o exercício do voto
e estar com firma reconhecida.
As contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, assim como o parecer do auditor independente e Informe Anual do Fundo
(Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada) encontramse disponíveis para consulta em imobiliario.cshg.com.br.
A Administradora aproveita a oportunidade para ressaltar que recomenda aos cotistas, em linha com
o Ofício-Circular/CVM/SIN nº 06/2020, as determinações do Ministério da Saúde e as
recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à aglomeração de pessoas no período
da pandemia do COVID-19, especialmente em ambientes fechados e de difícil controle de
contaminação pelo vírus, que a participação dos cotistas ocorra de forma não presencial, por
meio de voto eletrônico ou por procuração, podendo ser representados pela própria
Administradora. Para tanto, o cotista poderá solicitar no endereço eletrônico
list.imobiliario@cshg.com.br o modelo de voto eletrônico ou de procuração, de forma a viabilizar o
1

exercício do seu direito de voto, abrangendo as possíveis opções de deliberação. Caso o cotista
tenha a intenção de comparecer presencialmente na Assembleia – o que não é recomendado – a
Administradora ressalta que serão adotadas todas as medidas sanitárias determinadas pelo Ministério
da Saúde e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tais como distanciamento físico e
uso de álcool gel, de maneira a preservar a saúde e integridade física dos envolvidos.
Esta Convocação encontra-se disponíveis para consulta em:
1) Administradora:
https://imobiliario.cshg.com.br/central-de-downloads/outrosdocumentos/hglg/ (neste website, localizar e acessar a Convocação na seção “Assembleia
Geral”);
2) CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos
Registrados”, buscar por “CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII”, acessar “CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, clicar
em “Fundos.NET”, e, então, localizar a Convocação); e
3) Fundos.NET: (a) www.cvm.gov.br – na página principal, clicar em “Fundos de Investimento”,
clicar em “Fundos Registrados”, buscar por “CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, acessar “CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar a
Convocação) ou (b) diretamente por meio do seguinte caminho de acesso
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo
=11728688000147 e, na página principal, localizar a Convocação e a Proposta da
Administradora.
Atenciosamente,
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
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