ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC
(“Fundo”)
CNPJ/MF: 07.789.135/0001-27
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de junho de 2019, às 11h, na dependência da filial da GENIAL INVESTIMENTOS
CORRETORA DE VALORES S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Administradora”),
situada na Rua Surubim, nº 373, Cidade Monções, na cidade e Estado de São Paulo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Rodrigo Godoy; Secretário - Sr. Yoseph Yoo.
CONVOCAÇÃO: A convocação da assembleia foi realizada em 23.05.2019, por meio de email enviado pela
Administradora a todos os cotistas do Fundo.
PRESENÇAS: Estiveram presentes à assembleia os cotistas do Fundo, conforme se verifica na lista de presença
da assembleia e/ou manifestação de voto enviado à Administradora, bem como os representantes legais da
Administradora, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar em Assembleia Geral Extraordinária sobre a ratificação da distribuição de
rendimentos do Fundo em montante inferior a 95% (noventa e cinco por cento) no primeiro e segundo
semestre de 2016, 2017 e 2018, devido ao pagamento de amortizações, relativas à cessão dos créditos
imobiliários dos aluguéis dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os cotistas presentes
resolvem, aprovar a ratificação da distribuição de rendimentos do Fundo em montante inferior a 95%
(noventa e cinco por cento) no primeiro e segundo semestre de 2016, 2017 e 2018, devido ao pagamento de
amortizações, relativas à cessão dos créditos imobiliários dos aluguéis dos imóveis integrantes do patrimônio
do Fundo.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo
Presidente, pelo Secretário da Mesa, pela Administradora e pelos cotistas, identificados na Lista de Presença.

São Paulo, 07 de junho de 2019.

__________________________________
Rodrigo Godoy
Presidente

__________________________________
Yoseph Yoo
Secretário

____________________________________________________________________
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
(Administradora
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