São Paulo, 21 de outubro de 2019.
REF.: Resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do Shopping West Plaza Fundo de Investimento Imobiliário realizada em 21
de outubro de 2019.
Prezado Cotista,
Em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) e em razão
da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 09.326.861/0001-39 (“Fundo”),
realizada nesta data (“Assembleia”), a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Distribuidora e Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o
nº 59.281.253/0001-23, na qualidade de instituição administradora do Fundo
(“Administradora”), informa que:
(i)

Compareceram à Assembleia titulares de cotas de emissão do Fundo (“Cotas” e
“Cotistas”, respectivamente) representando 77,54% (setenta e sete inteiros e
cinquenta e quatro centésimos por cento) do total das Cotas de emissão do
Fundo, sendo que determinados Cotistas presentes se declararam impedidos de
votar por estarem em posição de potencial conflito de interesses;

(ii)

Mediante os votos favoráveis de Cotistas representando 37,73% (trinta e sete
inteiros e setenta e três centésimos por cento) da base votante, foi aprovada a
substituição da Administradora pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 07.253.654/0001-76, com
sede na Avenida Horácio Lafer, nº 160, 9º andar (parte), Itaim Bibi, na Cidade e
Estado de São Paulo (“Nova Administradora”), a partir do fechamento dos
mercados no dia 18 de novembro de 2019; e

(iii)

Como consequência da substituição da Administradora pela Nova
Administradora, aprovou-se a alteração do Regulamento do Fundo, com a
exclusão e ajustes de todas as menções e referências à Administradora e
substituição pelas informações e dados cadastrais da Nova Administradora.

A ata lavrada na Assembleia, contendo a íntegra das deliberações tomadas, será
disponibilizada no site da Administradora (www.btgpactual.com), bem como em sua
sede na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
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