São Paulo, 19 de setembro de 2017.
REF.: Resumo da 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, na qualidade de
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPING ATIVO E
RENDA (o “Fundo”), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 19 de setembro, às 11h00min, na sede da Administradora,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1.355, 3º andar (“Assembleia”).
Aberta a Assembleia, presentes cotistas detentores de 10,83% (dez inteiros e oitenta e três
centésimos por cento) das cotas em circulação.
Embora seja necessário para a aprovação ou rejeição no mínimo 25% (vinte cinco por cento)
das cotas em circulação, a totalidade dos presentes se manifestou no sentido da aprovação
quando a transferência das atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e
valores mobiliários para a Administradora, em razão da formalização da renúncia a tais
atividades pelo Banco Paulista S.A, com a consequente redução nos encargos do Fundo em
virtude da exclusão do Artigo 9.3 que trata da remuneração dos serviços de custodia e
controladoria.
Considerando a insuficiência de quórum, a Administradora informou que assumirá tal
atividade, sendo comunicado aos demais cotistas na carta de resumo das deliberações.
A totalidade dos cotistas presentes, consignaram em ata que a Administradora, na próxima
Assembleia, convoque a General Shopping, consultora imobiliária do Fundo, para que realize
apresentação sobre o desempenho das operações dos 2 (dois) shoppings integrantes da carteira
do Fundo.
Os Cotistas, neste ato (i) declara-se ciente das deliberações acima aprovadas; (ii) aprovam a
consolidação do Regulamento do Fundo, que passará a vigorar nos exatos termos do
Regulamento anexo à ata de Assembleia.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, através do seguinte endereço eletrônico:
administracao.fundos@socopa.com.br

Atenciosamente,
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administradora
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