REAG RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Nº 17.374.696/0001-19
(“Fundo”)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de
administrador do Fundo (“Administrador”), em cumprimento ao disposto no artigo 19, da Instrução CVM nº.
472/2008, vem, por meio deste, convocar os Srs. Cotistas a se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 02 de janeiro de 2019, às 14 horas e, caso não haja quórum suficiente para
instalação em primeira convocação, em segunda convocação, no dia 02 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, na
sede do Administrador, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1195, 4º andar, CEP 04547-004, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
(i)

aprovar a proposta de aquisição de imóvel pelo Fundo, a ser apresentada pelo Gestor, nos termos
do inciso XIII do Artigo 53 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), mediante a aprovação de
maioria de votos dos cotistas presentes; e

(ii)

autorizar o Administrador a realizar todos os procedimentos necessários, caso aprovado o item (i)
acima.

Em tempo, solicitamos aos Srs. Cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia em primeira
convocação até o dia 28 de dezembro de 2018 e encaminhem os documentos de representação comprovando
poderes para participar na Assembleia até aquela mesma data.
Por fim, informamos que nos termos do Artigo 22, Parágrafo único da Instrução CVM n° 472/2008 e Art. 58,
Parágrafo Primeiro do Regulamento do Fundo, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação
escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da Assembleia, por correspondência
física encaminhada para a sede deste Administrador ou para o endereço eletrônico:
juridicodtvm@cmcapital.com.br.
São Paulo (SP), 14 de dezembro de 2018.
Atenciosamente,
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

