CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE
CNPJ Nº 20.132.453/0001-89
DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:

13 de dezembro de 2016.
10:00
Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar – BRASÍLIA/DF.
CEP 70.072-900.

Prezado Cotista,
A BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira, autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para
o exercício profissional de administração de carteiras sob o nº 1.399, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
33.850.686/0001-69, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE (“Fundo”), dando cumprimento à legislação
vigente, convoca os Srs. Cotistas a se reunirem em 13/12/2016, em Assembleia Geral
Extraordinária, às 10 horas, em única convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

Aprovação do Laudo de Avaliação do ativo, de número 5.517/16, elaborado pela empresa
Colliers, com data base de outubro de 2016 (Anexo I);

(ii)

Apresentação de propostas para prestador de serviços de Gestão Imobiliária e, na sequência,
votação para a aprovação de uma das propostas;

(iii)

Aprovação do valor máximo da comissão paga ao prospector de locatário;

(iv)

Apresentação de estudo de mercado de alugueis para a região em que está situado o imóvel
Praça Capital, com aprovação do valor mínimo do metro quadrado para o contrato de locação.

Esclarecemos ainda que:
1) Dado o grau de importância dos assuntos desta AGE, solicitamos a efetiva
participação de TODOS os cotistas. Para os cotistas que não puderem participar
presencialmente, solicitamos que informem um número de telefone e contato para
registrarmos o contato 5 minutos antes do início da assembleia.
2) Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais
ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
Sem mais para o momento, contamos com vossa presença na data supracitada e desde já nos
colocamos à inteira disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais eventualmente
necessários.
Brasília, 28 de novembro de 2016.
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