HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº. 14.631.148/0001-39
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os cotistas do HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), nos termos da Instrução CVM 472/2008 e do
Regulamento do Fundo, convocados pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
administradora do Fundo (“Administradora”), para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 05 de novembro
de 2019, às 11h (“Assembleia Geral”), no Sindicato das Corretoras de Valores e Distribuidoras de Títulos e Valores

Mobiliários do Rio de Janeiro, localizado na Rua Sete de Setembro n° 71, 19º andar, Centro, cidade e Estado do
Rio de Janeiro, com a seguinte Ordem do Dia:
1) Substituição do Gestora do Fundo; e
2) Aprovação das DFs fim do exercício junho/2019.
Ressaltamos que o item de nº 01 (um) da Ordem do Dia foi solicitado por cotista detentor de mais de 5% (cinco por cento)
das cotas subscritas do Fundo, conforme art.33, parágrafo 1º, do Regulamento do Fundo.

A assembleia será instalada com a presença de qualquer número de cotistas, conforme art. 34, parágrafo 3º, do
Regulamento do Fundo. Somente poderão votar os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data de convocação
da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos a menos de 01 (um) ano.
As propostas dos prestadores de serviço de Gestão deverão ser apresentadas à Administradora para que possam ser
circuladas com a devida antecedência a todos os cotistas do fundo, impreterivelmente, até o dia 25 de outubro de 2019.
De acordo com o art. 33, parágrafo 7º, os cotistas poderão votar por meio eletrônico. O voto deverá ser assinado e
encaminhado, através do e-mail legal@rjicv.com.br, até às 23 horas e 59 minutos do dia 04 de Novembro de 2019.
Os cotistas também podem obter informações através do e‐mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 3500-4507.
Rio de Janeiro/RJ, 18 de outubro de 2019.
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