VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 17.554.274/0001-25
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 13.486.793/0001-42, habilitada
para administração de fundos de investimento conforme ato declaratório expedido pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 11.784, de 30 de junho de 2011 (“Administradora”), na qualidade de instituição
administradora do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.554.274/0001-25 (“Fundo”), convida os cotistas do Fundo (“Cotistas”) a se
reunirem na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada, em primeira convocação, às 10:30 horas
do dia 29 de abril de 2019 e, caso não instalada, em segunda convocação às 11:00 horas do mesmo dia
29 de abril de 2019 (“Assembleia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no auditório da Rua
Iguatemi, nº 192, Itaim Bibi, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Apresentação, para aprovação, das Demonstrações Financeiras do Fundo, das Notas Explicativas e do
parecer do auditor independente, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Informações Gerais
Somente poderão votar na Assembleia Geral, ora convocada, os Cotistas inscritos no registro de cotistas na
data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos
há menos de 1 (um) ano.
Todos os documentos relativos ao Fundo, incluindo as Demonstrações Contábeis sujeitas à aprovação,
encontram-se disponíveis no site do Administrador (http://www.brltrust.com.br/pt/administracao-defundos/fii/fii-vinci-shopping-centers/informacoes-fii-vinci) e no site de Relação com Investidores do Fundo
(www.vincishopping.com.br).
São Paulo, 29 de março de 2019.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

