ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC
(“Fundo”)
CNPJ/ME: 07.789.135/0001-27
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de novembro 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. Yoseph Yoo; Secretário - Sr. Douglas Silva.
CONVOCAÇÃO: A convocação da assembleia foi realizada em 24.10.2019, 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 eleição dos novos integrantes do
Comitê de Investimento, nos termos do inciso IX, artigo 22 do Regulamento do Fundo, tendo em vista a
renúncia da membra Rita-Rose Gagné.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os cotistas presentes
resolvem, aprovar a eleição dos Srs. Jean-Philippe Boivin, canadense, casado, administrador, portador do
passaporte GJ004823, para membro do Comitê e Adriano Mantesso, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 16.773.968-2, como membro suplente do Jean-Philippe Boivin no
Comitê de Investimento do Fundo.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo
Presidente, pelo Secretário da Mesa e pelos cotistas, identificados na Lista de Presença.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata da assembleia geral extraordinária, lavrada em livro próprio
com os votos por escrito dos cotistas que participaram na assembleia.
São Paulo, 18 de novembro de 2019.

__________________________________
Yoseph Yoo
Presidente
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