São Paulo, 14 de março de 2019.
Edital de Convocação
para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 16.543.270/0001-89
A FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 888, 1° andar – conjuntos
15,16,17 e 18, Itaim Bibi, CEP 04533-003,Edificio Spazio D’Oro inscrita no CNPJ/MF
sob nº 00.329.598/0001-67 (“ADMINISTRADORA”), na qualidade de instituição
administradora do SÃO DOMIGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII, inscrito no CNPJ nº 16.543.270/0001-89 (“FUNDO”), em conformidade com o
artigo 25 do seu Regulamento (“Regulamento”), vem, por meio desta, Convocar V.sa a
participar da Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada conforme abaixo:
Data: 12 de abril de 2019.
Horário: 10 horas
Local: P2W Itaim Bibi – Av. Nove de Julho ,5229 1º andar

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do
Fundo, devidamente acompanhadas dos pareceres do auditor independente, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
As demonstrações Financeiras do Fundo, objeto de deliberação na forma, se encontram
disponíveis para consulta na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários na rede
mundial de computadores (internet), mediante o preenchimento dos dados do Fundo nos
critérios de busca.
Poderão participar da Assembleia, ora convocada, os cotistas tires de contas emitidas pelo
Fundo, por si, seus representantes legais curados constituídos há menos de 01 (um) ano,
desde que referidas cotas estejam escrituradas em seu nome junto à Administradora.
Os cotistas poderão ainda manifestar seu voto em relação aos itens do presente edital por
meio de outorga de procuração cuja minuta contenha todos os elementos informativos
necessários ao exercício do voto, bem como, faculta ao cotista o exercício de voto
contrário à proposta, nos termos dos incisos I e II do artigo 23 da ICVM 472 (“Instrução
Normativa CVM nº 472”).

Os instrumentos de procuração para a representação na Assembleia, ora convocada,
deverão ser encaminhados, até às 09:59 horas do dia 09 de abril de 2019, aos cuidados da
Administrado:
A formalização do voto deverá atender ao modelo constante do Anexo I e deverá ser
encaminhada:
Por via física para o seguinte endereço: sede da administradora na Rua Tabapuã, nº 888,
1º andar, conjuntos 15,16,17 e 18, São Paulo, Capital.
Ou por via eletrônica: para backoffice@focodtvm.com.br

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente:

____________________________________________________________________
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

