São Paulo, 26 de Março de 2019.
Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do Fundo de
Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII.
Prezado Sr. Cotista,
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”), na qualidade de
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII, inscrito no
CNPJ/MF sob n.º 13.022.993/0001-44 (“Fundo”), nos termos do Regulamento do Fundo e do
Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução
CVM 472”), vem, por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária de Cotistas, a ser realizada no dia 25 de abril de 2019, às 11:30 hrs, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º
andar.
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e
Em Assembleia Geral Extraordinária:

(ii)

Aprovar a aquisição pelo Fundo de cotas de fundos de investimento
administrados e/ou geridos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas, nos
termos do Art. 34 c/c Art. 20, Parágrafo Único, ambos da Instrução CVM 472 de
31 de outubro de 2008, exclusivamente para fins de investimento da reserva de
liquidez do Fundo, nos limites permitidos pela regulamentação em vigor e de
acordo com o regulamento do Fundo; e
Em cumprimento à solicitação encaminhada por cotistas detentores de mais de 3%
(três por cento) das cotas emitidas do Fundo:

(iii)

Deliberação sobre a autorização à Administradora para venda dos Ativos
Imobiliários do Fundo, pelo valor mínimo de alienação equivalente a R$
28.000,00/m2 sobre área BOMA de 11.055,86 m2 referente à totalidade da
participação do Fundo, bruto de custos de transação, com a consequente liquidação
do Fundo caso efetivada a venda, e a Contratação da CBRE como empresa
especializada para o início do processo de venda dos Ativos Imobiliários do fundo
com apresentações a potenciais compradores, respeitadas as condições a seguir: (a)
exclusividade pelo prazo de 4 (quatro) meses a contar da aprovação do processo
de venda e da contratação pela Assembleia; (b) pagamento exclusivamente em
caso de efetivação da venda do ativo (comissão de sucesso); e (c) remuneração de
2,68% (já incluídos os impostos) incidente sobre valor da transação. As demais
condições estão descritas na proposta enviada ao administrador do Fundo.
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Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos
termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de
dezembro de 2014. As deliberações da assembleia geral ordinária deverão ser tomadas por
maioria de votos dos cotistas presentes. As deliberações tomadas em assembleia geral
extraordinária deverão ser tomadas por maioria de votos dos cotistas presentes e que
representem 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das cotas emitidas pelo Fundo.
Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FII.
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