FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA – FII
CNPJ nº 17.854.016/0001-64
Código ISIN nº BRFIVNCTF009
Código de Negociação na BM&FBOVESPA “FIVN11”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS
Ficam os senhores quotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA – FII
(“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Quotistas, que se
realizará no Taboão Plaza Outlet, piso C1, situado à Avenida Vida Nova, n° 28, Jardim Monte
Alegre, Taboão da Serra, SP, no dia 21 de fevereiro de 2017, às 16h, com a seguinte ordem do dia:
(i) aprovar o reembolso dos valores antecipados pela Cooperativa Habitacional Vida Nova, na
qualidade de administradora do Taboão Plaza Outlet, em complemento a deliberação nesse sentido
tomada pela unanimidade dos cotistas presentes na AGOE realizada em 28 de abril de 2016; (ii)
aprovar a alteração do Regulamento do Fundo, em decorrência da alteração do conceito do
empreendimento, bem como ratificar as adaptações realizadas no Regulamento pelo Administrador
do Fundo de modo a atender a nova redação da Instrução CVM n.º 472/2008, com as alterações
introduzidas pelas Instruções CVM n.º 571/2015 e 580/2016 e (iii) atualização acerca do status do
Fundo, da comercialização e do resultado do Taboão Plaza Outlet.

A Assembleia Geral Extraordinária de Quotistas se instalará com a presença de qualquer número de
quotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM 555, de 17
de dezembro de 2014, no entanto, a deliberação do item (ii) acima deverá ser tomada por quórum
qualificado de no mínimo 25% (vinte e cinco por centro) das quotas emitidas do Fundo e a
deliberação do item (i) deverá ser tomada por maioria de votos dos quotistas presentes.

Por fim, solicitamos gentilmente a confirmação da presença dos Srs. através do e-mail:
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2017.
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador do Fundo

