FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST
CNPJ nº 06.175.262/0001-73
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de
abril de 2018, às 10:00 horas, no Edifício Ourinvest, sito à Av. Paulista, nº 1.728, sobreloja, São
Paulo, Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação enviado no dia 16 de março de 2018 por
correspondência encaminhada a cada quotista, nos termos do artigo 23 do Regulamento.
3. PRESENÇA: Presentes os quotistas titulares de 0,85% das quotas em circulação, conforme
assinaturas apostas na Lista de Presença à Assembleia Geral, e registradas no Livro de Presença de
Quotistas às Assembleias Gerais do Fundo.
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Vanessa Rigolizzo Reis e secretariados pelo Sr.
Leandro Simões de Faria e Freitas Lima.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
6. DELIBERAÇÕES: Os quotistas presentes decidiram, por unanimidade, com relação ao único
item da ordem do dia, por aprovar as contas e as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo
Administrador relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Os resultados auferidos no exercício foram distribuídos na forma do disposto no §5º do artigo 14 do
Regulamento do Fundo.
Neste ato, o Administrador informou aos quotistas que devido a mudança de endereço de sua sede
social irá promover a atualização do Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas - CNPJ do Fundo, de
modo a constar seu novo endereço: Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da
Tijuca, CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ.
Por fim, os quotistas autorizam o Administrador a tomar todas as medidas necessárias para
concretização da deliberação acima.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da
qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de
pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

_______________________________________ _______________________________________
Sr. Leandro Simões de Faria e Freitas Lima
Sra. Vanessa Rigolizzo Reis
Presidente
Secretário
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