RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF: 17.324.357/0001-28
(“Fundo”)

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A, sociedade anônima, com sede na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 65, conjunto 1701 e 1702, Centro, CEP 20010-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001 62, na qualidade de instituição administradora
(“Administradora”) do Fundo, vem, retificar o edital de convocação divulgado em 25 de abril de 2019,
afim de excluir o item ii da Ordem do Dia, visto que tal matéria não é competência da Assembleia Geral
Ordinária de Cotistas do Fundo, nos termos do Art. 34, I do regulamento do Fundo. Neste contexto,
permanecem V. Sas. convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art.
34, I do regulamento do Fundo, a ser realizada na sua filial, situada na Rua Surubim, 373, Térreo, na
Cidade e Estado de São Paulo, na mesma data e horário previamente informados, qual sejam, o dia 27
de maio de 2019, às 11:00hs (“Assembleia”), cuja ordem do dia é a seguinte:
(i)

a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos
Auditores do Fundo relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e

(ii)

a adoção, pela Administradora, de todas as medidas necessárias ao cumprimento das
determinações desta Assembleia.

A Assembleia se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do §6º do Art.
35, do regulamento do Fundo.
MANIFESTAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO E REPRESENTAÇÃO
Os cotistas poderão se manifestar por manifestação de voto, através do modelo anexo à esta
convocação, até o dia imediatamente anterior à data da Assembleia, conforme abaixo:
I. Por meio de voto eletrônico enviado do e-mail do cotista cadastrado na base de dados da
Administradora, ao endereço assembleia@genialinvestimentos.com.br; ou
II. Por meio físico, assinada, com firma reconhecida em cartório e cópia autenticada do documento
comprobatório do poder de representação dos signatários, enviado para: (i) a sede da Administradora,
na Rua Candelária, 65, conjs. 1701 e 1702, Rio de Janeiro-RJ; ou (ii) a filial da Administradora, na Rua
Surubim, 373, 1º andar, São Paulo – SP.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 21699999.

Atenciosamente,
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
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MANIFESTAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ/MF n° 17.324.357/0001-28
(“Fundo”)

______________________________________, inscrito no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°
_________________________, vem por meio desta, manifestar seu voto em relação à ordem do dia
da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada em 27 de maio de 2019, às 11:00hs,
conforme o previsto na carta de convocação enviada no dia 25 de abril de 2019:
(i)

A apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos
Auditores do Fundo relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
a. ( ) Aprovado
b. ( ) Reprovado
c. ( ) Abstenção

(ii)

A adoção, pela Administradora, de todas as medidas necessárias ao cumprimento das
determinações desta Assembleia.
a. ( ) Aprovado
b. ( ) Reprovado
c. ( ) Abstenção

_________________________
Nome:
CPF/MF| CNPJ/MF :
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