FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII
CNPJ/MF n°17.590.518/0001-25
PROPOSTA DO ADMINISTRADOR
Prezados Cotistas,
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., sociedade com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355,
15º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJMF sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Administradora”), na qualidade de instituição
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII
(“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, pela presente, apresentar suas considerações acerca da matéria a ser
submetida à CONSULTA FORMAL dos cotistas, para resposta impreterivelmente até o dia 28.03.2019.
Em referência à pauta da CONSULTA FORMAL e, conforme documentos disponíveis no material suporte (disponível
no site da Administradora e no site da B3/CVM, a Administradora esclarece que:
A ordem do dia tem por objetivo escolher a nova administradora para substituir a Socopa na prestação de serviços de
administração fiduciária, controladoria de ativos e passivo e escrituração, dentre 2 (duas) instituições devidamente
habilitadas para a atividade de administração fiduciária de fundo de investimento imobiliário, que apresentaram propostas
formais, dentre elas a saber:
1. HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 07.253.654/0001-76 e HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 26.843.225/0001-01 (em conjunto denominada “Hedge”), localizada na Av. Horácio Lafer, 160,
9° andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP.
2. RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81 e RIO BRAVO
LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 03.864.607/0001-08 (em conjunto denominada “Rio Bravo”), localizada na Av. Chedid
Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
Em referência à pauta da CONSULTA FORMAL acima descrita, a Administradora não fará recomendação quanto à
melhor decisão, no entanto, prestará todos os esclarecimentos necessários através do endereço eletrônico
administracao.fundos@socopa.com.br de forma que os cotistas, com base em suas convicções próprias tenham condição
de rejeitar ou aprovar as referidas matérias.
As propostas comerciais e apresentações da Nova Administradora poderão ser solicitadas à Socopa através do e-mail
consultaformal.fundos@socopa.com.br.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

São Paulo, 01 de março de 2019.
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
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