São Paulo, 18 de outubro de 2019.

REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – HABITAT I, inscrito no CNPJ/ME nº 26.846.202/0001-42.

Prezado Cotista,

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com
sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, 2º
andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 22.610.500/000188 (“Administradora”), nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº. 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), vem, convidá-lo a
participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – HABITAT I, inscrito no CNPJ/ME nº 26.846.202/0001-42 (“Fundo”),
administrado por esta instituição financeira, a ser realizada em primeira convocação no
dia 18 de novembro de 2019, às 11:00 horas, na sede da Administradora acima
prevista (a “Assembleia Geral”), a fim de deliberar sobre:

(i)

a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas

ao exercício social, findo em 30 de junho de 2019, devidamente auditadas;

Não havendo a realização da Assembleia em primeira convocação, esta será realizada
em na mesma data, dia 18 de novembro de 2019, às 12:00 horas, valendo esta
carta também como segunda convocação.

Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita, desde que referida
comunicação seja recebida pela Administradora e, quando finalizados, encaminhados à
Administradora ao seu escritório localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277,
2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, São Paulo/SP ou no
endereço eletrônico: juridicofundos@vortx.com.br.

Para aqueles que não puderem comparecer na referida Assembleia, informamos que a
ata da Assembleia estará disponível nos websites da Administradora e da CVM.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.
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