São Paulo, 12 de março de 2018.

REF.: Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de
Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII, inscrito no CNPJ/MF
nº 17.590.518/0001-25.
Prezado(a) Cotista,
A SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A, na qualidade de
administradora (“Administradora”) do Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping
Ativo e Renda – FII, inscrito no CNPJ/MF nº 17.590.518/0001-25 (o “Fundo”), vem convidálo a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de março de 2018,
às 11h00min, na sede da Administradora, localizada na cidade São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar (a “Assembleia”), a fim de que
seja apresentada, discutida, aprovada ou rejeitada a proposta formalizada pela Prefeitura de
Guarulhos para a realização de obras viárias que poderão facilitar o acesso ao Shopping
Bonsucesso pela Rodovia Presidente Dutra, por meio da doação de parte do terreno localizado
na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.308, na Cidade de Guarulhos, Estado de
São Paulo, objeto da certidão de matrícula nº 85.516, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de
Guarulhos – Estado de São Paulo, onde foi desenvolvido o Shopping Bonsucesso, e que hoje
não possui nenhuma edificação, pois no local existe um córrego que dificulta a obtenção de
licenças para a realização de obras pelo Shopping.
Os cotistas poderão ser representados por procurador legalmente constituído, há
menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma
reconhecida.
Todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto na
Assembleia acima mencionada estarão disponíveis (i) na página da rede mundial de
computadores do Administrador (www.socopa.com.br), (ii) no Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM na rede
mundial de computadores, e (iii) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (atual
denominação da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros),
entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do Fundo foram admitidas à
negociação.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, inclusive envio dos documentos
pertinentes à proposta ora submetida à apreciação da Assembleia, por meio do seguinte
endereço eletrônico: administracao.fundos@socopa.com.br
Atenciosamente,

SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administradora
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