Esta folha pertence ao Livro de Presença de Cotistas do
Fundo de Investimento Imobiliário – FII CAMPUS Faria Lima

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CAMPUS FARIA LIMA
CNPJ Nº 11.602.654/0001-01
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 24 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar.
2. CONVOCAÇÃO: Enviada no dia 9 de setembro de 2019 (“Convocação”), nos termos do Art. 19,
parágrafo terceiro, inciso II, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada
(“Instrução CVM 472”).
3. PRESENÇAS: Presentes os titulares e/ou representantes dos titulares de 2,91% (dois inteiros e
noventa e um centésimos por cento) das cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – FII
CAMPUS Faria Lima, inscrito no CNPJ sob o nº 11.602.654/0001-01 (“Fundo” e “Cotistas Presentes”,
respectivamente), conforme Lista de Presença de Cotistas devidamente arquivada na sede da
Administradora.
4. MESA: Presidente: Alex Pomilio; Secretário: Geraldo Cappelletti Ferreira.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o desdobramento da totalidade das cotas de emissão do Fundo
(“Cotas”), utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 30 de setembro de 2019 (último
dia útil do mês), na proporção de 1:20, nos termos descritos na Convocação.
6. DELIBERAÇÕES: Após esclarecimentos iniciais, deu-se início à discussão da matéria constante da
Ordem do Dia e os Cotistas Presentes deliberam, por aprovação de, aproximadamente, 66,36%
(sessenta e seis inteiros e trinta e seis centésimos por cento) dos votos dos Cotistas Presentes, sem
quaisquer reservas ou restrições, pela aprovação do desdobramento da totalidade das Cotas,
utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 30 de setembro de 2019 (último dia útil do
mês), na proporção de 1:20, de forma que, depois do desdobramento, para cada Cota existente serão
atribuídas ao respectivo titular 19 (dezenove) novas Cotas, totalizando 20 (vinte) Cotas. As Cotas do
Fundo passarão a ser negociadas na forma desdobrada a partir da abertura dos mercados do dia 01 de
outubro de 2019 e as novas Cotas serão creditadas nas contas de depósito dos cotistas no dia 03 de
outubro de 2019, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das Cotas previamente existentes.
Foram registrados votos contrários equivalentes a, aproximadamente, 2,80% (dois inteiros e oitenta
centésimos por cento) dos votos dos Cotistas Presentes. Foram registradas abstenções equivalentes
a, aproximadamente, 30,84% (trinta inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) dos votos dos
Cotistas Presentes.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de arquivada a
presente no livro próprio. Presidente: Alex Pomilio; Secretário: Geraldo Cappelletti Ferreira; Cotistas:
Conforme assinatura constante da Lista de Presença arquivada na sede da Administradora do Fundo.
São Paulo, 24 de setembro de 2019.
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