MANIFESTAÇÃO DE VOTO
À
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administradora do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Ref.:

Manifestação de Voto referente à Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Vinci Shopping
Centers Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Nome/Razão Social do Cotista:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade/UF:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Profissão:

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor

CPF/CNPJ:

E-mail:

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de mandato):

Cédula de Identidade:

Órgão Emissor:

CPF:

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de mandato):

Cédula de Identidade:

Ordem do Dia:

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Órgão Emissor:

Telefone:

CPF:

Telefone:

a)

tendo em vista tratar-se de situação de potencial conflito de interesses, nos termos do art. 34 da
Instrução CVM nº 472, a aquisição de até a totalidade das cotas de emissão do IPS PB – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 21.917.235/0001-12 (“FII IPS PB”),
administrado pelo Administrador e gerido pela VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, estado
do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.838.015/0001.75 (“Gestor”), de modo que o Fundo venha
a deter, indiretamente, a participação adicional de até: (i) 33% do Shopping Paralela, localizado na
Cidade de Salvador, Bahia; (ii) 22,5% do West Shopping, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro; (iii) 52,5% do Shopping Crystal, localizado na Cidade de Curitiba, Paraná; e (iv) 22,5% do Center
Shopping Rio, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; pelo montante equivalente a até
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser reduzido (1) pelo montante correspondente
ao saldo dos compromissos de venda e compra relacionados aos Shopping Paralela, West Shopping e
Center Shopping Rio; e (2) pelo valor da taxa de pré-pagamento devida na hipótese de pagamento
antecipado das obrigações descritas no item 1, acima (“Preço”);

b)

alteração do item 15.7. do Regulamento do Fundo, de modo a aumentar o Capital Autorizado (conforme
definido no Regulamento) dos atuais R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para o montante de
R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais); e

c)

autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à
efetivação das matérias constantes da presente Ordem do Dia.

Os Cotistas ou seus representantes poderão enviar sua manifestação de voto ao Administrador por meio
de correio eletrônico para fii@brltrust.com.br, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i)
previamente cadastrado pelos Cotistas na base de dados do Administrador, ou (ii) assinado digitalmente
por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema de chave-pública.
Com relação às matérias constantes da Ordem do Dia, manifesto o voto da seguinte forma:
a)

tendo em vista tratar-se de situação de potencial conflito de interesses, nos termos do art. 34 da
Instrução CVM nº 472, a aquisição de até a totalidade das cotas de emissão do FII IPS PB, administrado
pelo Administrador e gerido pelo Gestor, de modo que o Fundo venha a deter, indiretamente, a
participação adicional de até: (i) 33% do Shopping Paralela, localizado na Cidade de Salvador, Bahia;
(ii) 22,5% do West Shopping, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; (iii) 52,5% do
Shopping Crystal, localizado na Cidade de Curitiba, Paraná; e (iv) 22,5% do Center Shopping Rio,
localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; pelo montante equivalente a até R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser reduzido (1) pelo montante correspondente ao
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saldo dos compromissos de venda e compra relacionados aos Shopping Paralela, West Shopping e
Center Shopping Rio; e (2) pelo valor da taxa de pré-pagamento devida na hipótese de pagamento
antecipado das obrigações descritas no item 1, acima:
Favor

b)

Contra

Abstenção

alteração do item 15.7. do Regulamento do Fundo, de modo a aumentar o Capital Autorizado
(conforme definido no Regulamento) dos atuais R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para o
montante de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais):
Favor

c)

Contra

Abstenção

autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer atos necessários à
efetivação das matérias constantes da presente Ordem do Dia:
Favor

Contra

Abstenção

O cotista do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE

Local e Data:

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), acima

________________________________________

identificado, reconhece, declara e afirma, de forma
irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, que
manifesta sua vontade com relação à Assembleia Geral de
Cotistas convocada inicialmente para o dia 29 de maio de
2020, nos termos desta Manifestação de Voto e na
proporção de cotas do Fundo detidas pelo referido cotista,
valendo

tal

manifestação

devoto

para

quaisquer

________________________________________

assembleias que tenham a mesma Ordem do Dia,

Assinatura do Cotista ou de seu representante

incluindo em eventuais retomadas de trabalho em razão

legal

de adiamento, interrupção ou suspensão, ou ainda caso a
realização da assembleia seja postergada, suspensa,
reaberta ou reconvocada, por quaisquer motivos.
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