POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
CNPJ 14.080.689/0001-16
Código ISIN nº BRPLRICTF000
Código de Negociação na B3 “PLRI11”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
Ficam convidados os Srs. Quotistas do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII (“Fundo”), a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária a
realizar-se no dia 11 de outubro de 2017, às 10:00h, na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala
201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22640-102, para, em conformidade com a solicitação de
quotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) das quotas em circulação, deliberar sobre o não
reinvestimento do capital do Fundo em novas operações.
Alternativamente, e em função da proposição do quotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) das
quotas em circulação objeto da presente convocação, a Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
(“Gestor”), propõe a cisão do Fundo, mantendo-se uma parcela com o atual formato de reinvestimento
do capital e a outra parcela sem o referido reinvestimento.
A Assembleia Geral Extraordinária de Quotistas se instalará com a presença de qualquer número de
Quotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472/2008 c/c o Art. 70 da Instrução CVM n.º
555/2014, e suas deliberações deverão ser tomadas por quórum qualificado de no mínimo 25% (vinte
e cinco por cento) das Quotas emitidas pelo Fundo, a teor do Art. 20, § 1º, I da Instrução CVM n.º
472/2008, c/c item 15.3.2 do Regulamento, tendo em vista o número atual de quotistas do Fundo.
Conforme disposição do item 15.5.1 do Regulamento, os quotistas também poderão votar por meio de
comunicação escrita ou eletrônica.
Ademais, o Administrador e o Gestor se colocam à disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos
necessários para o exercício de voto.
Por fim, solicitamos a confirmação da presença dos Srs.
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou através do telefone (21) 3514-0000.
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Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017.
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