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Convocação



Apresentação de resultados do shopping

FII Polo Shopping Indaiatuba
Convocação
Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO
SHOPPING INDAIATUBA
Prezados Senhores,

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora (“Administradora”) do Fundo de
Investimento Imobiliário Polo Shopping Indaiatuba, inscrito no CNPJ/MF nº 14.721.889/0001-00, vem, pela presente,
convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na sede da Bolsa de Imóveis, localizada na
Av. das Nações Unidas, nº 11.633, 18º andar, São Paulo – SP, no dia 14 de dezembro de 2018, às 9h00min, para a
apresentação dos assuntos constantes abaixo.
Não se registrando a presença de Cotistas que representem o número mínimo para instalação da Assembleia, fica V.Sa.
desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, trinta minutos após o horário da primeira
convocação.
Por se tratar de informações restritas aos Cotistas, estes poderão solicitar à Administradora, pelo e-mail: RIVAM@bv.com.br, ou telefone: (11) 5171-5359, os documentos pertinentes à apreciação na Assembleia.
Ordem do dia
- Apresentação dos resultados do empreendimento no exercício de 2018 e do planejamento para o exercício de 2019;

- Apresentação da evolução das obras em andamento.
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Avisos Importantes ao Investidor
 Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer
um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer
compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset. A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas
informações.
 As informações contidas nesse material estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos destinatários.

 Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de
investimento.
 A decisão de investimento é dos investidores e sob sua responsabilidade, e podem recorrer a assessores em matérias legais, regulatórios,
tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento.
 As estruturas apresentadas devem ser avaliadas pelos investidores e sob sua responsabilidade, e podem recorrer a assessores em matérias
legais, regulatórios, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu
julgamento.
 Os custos e despesas serão meramente indicativas e dependem das aprovações internas do Banco Votorantim e/ou outras empresas do
conglomerado.
 Os documentos da operação poderão diferir dessas informações contidas nesse material.
 Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento.
 Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083, ou pelo e-mail
sac@bancovotorantim.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para
0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661), de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; Caixa Postal
21074, São Paulo - SP, CEP 04602-970.
 Esta material é estritamente confidencial.
 É VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL, CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, SOB QUALQUER
FORMA.
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