São Paulo, 26 de abril de 2019.
Aos
Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping – FII

Ref.:

Deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do Fundo de
Investimento Imobiliário Via Parque Shopping – FII, realizada em 26 de abril de 2019.

Prezado(a) cotista,
A Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
qualidade de Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA
PARQUE SHOPPING - FII ("Fundo"), vem, pela presente, informar aos senhores cotistas
acerca das deliberações discutidas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de
Cotistas, realizada no dia 26 de abril de 2019 (“Assembleia”).
Os cotistas presentes manifestaram-se no seguinte sentido:
Em Assembleia Geral Ordinária:
52,22% (cinquenta e dois vírgula vinte e dois por cento) dos cotistas presentes deliberaram por
aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
46,05% (quarenta e seis vírgula cinco por cento) dos cotistas presentes deliberaram por
aprovar a eleição dos membros do Comitê de Cotistas do Fundo, nos termos de seu
Regimento Interno, sendo:
(a) Membros indicados pela Administradora do Fundo: (i) Everton Carajeleascow, brasileiro,
analista financeiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.947.853-1, inscrito
perante o CPF/MF sob o nº 360.134.708-39, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av Chedid Jafet, 222 – bloco B – 3º andar; (ii) Matheus Mota de
Oliveira, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.582.193-0,
inscrito perante o CPF/MF sob o nº 432.918.228-97, com endereço comercial na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av Chedid Jafet, 222 – bloco B – 3º andar;

(b) Membros indicados pelos cotistas do Fundo: (iii) ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
inscrito perante o CNPJ/MF sob o nº 06.082.980/0001-03, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar (parte), Leblon, CEP
22431-050, neste ato devidamente representado na forma de seu Estatuto Social por Maria
Clara Lago Ferrer, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº
21.718.371-4, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 133.632.667-07 , com endereço comercial
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 3º andar
(parte), Leblon, CEP 22431-050.
Os membros do Comitê de Cotistas tomam posse na presente data, mediante a assinatura dos
respectivos (a) Termos de Posse; (b) Termos de Confidencialidade e Não Competição e (c)
Termos de Adesão à Política de Negociação de Ativos da Administradora do Fundo, com
mandato de 1 (um) ano, admitindo-se a reeleição, devendo a mesma ocorrer quando da
realização de assembleia geral ordinária que deliberar a aprovação das demonstrações
financeiras do Fundo.
Todos os quóruns necessários para as aprovações das matérias foram cumpridos, sendo que
as matérias acima dependiam da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes, nos
termos do Art. 13.11 do Regulamento do Fundo e Art. 20, caput, da Instrução CVM nº 472, de
31 de outubro de 2008.
Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição dos Senhores para eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.
São Paulo, 26 de abril de 2019.

Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
Instituição Administradora do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII

