FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII
CNPJ 17.854.016/0001-64
Código ISIN nº BRFIVNCTF009
Código de Negociação na B3 - “FIVN11”

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de
administrador (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.854.016/0001-64, realizará Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de Cotistas, que se realizará no Taboão Plaza Outlet, piso C1, situado à Avenida Vida Nova,
n° 28, Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra – SP, no dia 17 de outubro de 2017, às 14:00h, e proporá:
(i) A aprovação das Demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016.
(ii) A escolha de empresa de auditoria independente, em substituição a KPMG Auditores Independentes,
com a consequente alteração do Regulamento do item 2.1, Capítulo II do Regulamento.
Desta forma, informamos que foram apresentadas propostas pelas seguintes empresas de auditoria
independente, as quais serão melhor detalhadas em sede de Assembleia:
- Crowe Horwath Bendoraytes & Cia
- Lopes Machado Auditores - Independent Member of BKR International
- BDO RCS Auditores Independentes
A esse respeito, propõe o Administrador a contratação da empresa que apresentou a proposta de menor valor,
qual seja a Lopes Machado Auditores - Independent Member of BKR International.
(iii) A eleição de 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com a função de fiscalização
para compor o Comitê de Fiscalização do Fundo, a teor do item 4.8 do Regulamento.
Cabe destacar que, os cotistas interessados em exercer a função de membro ou suplente do Comitê de
Fiscalização do Fundo, deverão encaminhar diretamente ao Administrador para o e-mail
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br, no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente data, para divulgação
imediata, as seguintes informações: a) declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos no
item 4.8 do Regulamento, conforme modelo do Anexo I; e b) as informações do Anexo II.
Por fim, o item (iv) da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ora convocada,
permitirá a apresentação, atualização e discussão acerca do status do Fundo, da comercialização e do
resultado do Taboão Plaza Outlet.
Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam
necessários.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2017.
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador do Fundo

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________, (qualificação completa), inscrito no RG nº ____, expedido
pelo ______, em __/__/____, nos termos do item 4.8 do Regulamento do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA – FII, inscrito no CNPJ n.º 17.854.016/0001-64
(“Fundo”), DECLARO:
I – ser cotista do Fundo;
II – não exercer cargo ou função no Administrador, em qualquer prestador de serviço contratado
pelo Fundo ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
III – estar ciente que quando de minha eleição, deverei assinar termo de posse específico no qual
deverá constar obrigação expressa de manter sigilo e confidencialidade de toda e qualquer informação a
que vier a ter acesso em razão de sua condição de membro do Comitê de Fiscalização, bem como não a
utilizar direta ou indiretamente para obter vantagem pessoal para si ou para outrem.
[CIDADE], [DATA]
_________________________________________________
[NOME COMPLETO]

ANEXO II

Membro do Comitê de Fiscalização
Nome:
Idade:
Profissão:
CPF/CNPJ:
E-mail:
Formação acadêmica:
Quantidade de cotas detidas do FII:
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da empresa
Período
Cargo e funções Atividade principal
inerentes ao cargo
da empresa na qual
tais
experiências
ocorreram

