São Paulo, 22 de setembro de 2016

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII NOVO HORIZONTE (“Fundo”)
CNPJ/MF sob o nº 17.025.970/0001-44
Data:

03 de outubro de 2016 (segunda-feira).

Horário:

10:00 horas.

Local:
No endereço da filial da GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.652.684/0001-62 (“Administrador”), na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar,
Bairro Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo.
Ordem do dia: Com a finalidade de adaptar o regulamento do Fundo às modificações trazidas pela
Instrução CVM 571, de 25 de novembro de 2015 (“Instrução CVM 571”) à Instrução CVM 472, de 31 de
outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), no tocante às matérias não passíveis de adequação por meio de
Instrumento Particular do Administrador, deliberar sobre:
(i) conforme obrigatoriedade do novo Art. 15, XXVI, da Instrução CVM 472, a inclusão, no Regulamento do
Fundo, do número máximo de 3 (três) representantes de cotistas para o Fundo, para um mandato
unificado de 1 (ano), observada as disposições da Instrução CVM 472; e
(ii) conforme obrigatoriedade do novo Art. 36, §1º, I da Instrução CVM 472, a inclusão, no Regulamento
do Fundo, da possibilidade de remuneração do Administrador, com base no percentual atualmente
praticado no regulamento do Fundo sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média
diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da
remuneração, caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de
mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de
mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de
ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo fundo.
Nota de esclarecimento: Foi publicado em 04 de maio de 2016, no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro um comunicado informando que, ao final do dia 29 de abril de 2016 o jornal Diário Mercantil
encerrou as suas atividades. Assim, informamos que a partir dessa data todas as publicações relacionadas
ao Fundo serão realizadas no jornal Diário Comercial, em suas edições do Rio de Janeiro e de São Paulo,
cuja condição e abrangência são similares aos do jornal Diário Mercantil.
Colocamo-nos à disposição nos telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII NOVO HORIZONTE,
por seu administrador GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

São Paulo (11) 2137-8888

Porto Alegre (51) 2121-9500

Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Ouvidoria 0800 605 8888

