São Paulo, 7 de julho de 2021
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do PRAZO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF nº 30.258.790/0001-70.
Prezado Cotista,
A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., em conformidade com a
regulamentação vigente, vem convidá-lo a participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (o “Fundo”), administrado por esta instituição
financeira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia 06 de agosto de 2021,
às 11h via vídeo conferência no aplicativo Zoom (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre: As
demonstrações financeiras do Fundo apresentadas pela Administradora, relativas ao exercício social
encerrado em dezembro de 2020.
Não havendo a realização da Assembleia em primeira convocação, esta será realizada no dia 13 de
agosto de 2021, no mesmo horário e local, valendo esta carta também como segunda convocação.
Os cotistas poderão ser representados por procurador legalmente constituído, há menos de 1 (um)
ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida.

Instruções para participação na Assembleia:
1) o Cotista com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência do início da Assembleia, deverá
enviar para o e-mail agc.fundos@singulare.com.br cópia legível do RG ou documento equivalente
com foto; ou
2) de acordo com os termos do parágrafo 2º do artigo 29 da Instrução CVM nº. 356, de 17 de
dezembro de 2001, o Cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há
menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida.
Dessa forma, o Cotista ou procurador deve enviar com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência
do início da Assembleia a cópia da procuração, bem como, cópia do RG ou documento equivalente
do procurador com foto.
3) o Cotista, ou seu procurador, deverá realizar seu registro na
internet https://zoom.us/pt-pt/freesignup.html ou no aplicativo Zoom do celular.
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4) \no dia e hora agendados da Assembleia, o Cotista, ou seu procurador, deverá acessar o link
da reunião, realizar seu login e informar: o ID da reunião e/ou a senha (se solicitado), fornecidos
abaixo:
Entrar na reunião Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86399756347
ID da reunião: 863 9975 6347
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Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora
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