São Paulo, 16 de março de 2020.

COMUNICADO

Ref.: Sumário das decisões tomadas em Assembleia Geral Extraordinária dos Cotistas do AQ3
RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ n.º 14.069.202/0001-02)

Prezados Cotistas,
A ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com
sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 192, 25ª andar, conjunto 254, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 00.329.598/0001-67 (“Administradora”), na qualidade de instituição
administradora do AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ nº
14.069.202/0001-02 (“Fundo”), vem, nos termos da Instrução CVM 472, apresentar um sumário
das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo realizada nesta
data (“Assembleia”).
A Assembleia foi instalada com a presença de cotistas do Fundo (“Cotistas”) representando
17,84% (dezessete vírgula oitenta e quatro por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo.
Os Cotistas legalmente impedidos de votar, nos termos dos Artigos 24 e 34 da Instrução CVM
472, não foram considerados para fins de apuração do quórum de deliberação e não exerceram
os seus respectivos direitos de voto.
Em relação à ordem do dia, foi reprovado o item (i). Os cotistas solicitaram maiores
esclarecimentos em relação ao item (ii) e suspenderam os trabalhos por período indeterminado
até a necessidade e possibilidade de uma nova convocação de assembleia. Por fim, os cotistas
decidiram se abster de deliberar sobre o item (iii) da pauta, solicitando à Administradora a
convocação de assembleia específica para a deliberação do assunto proposto, que deverá contar
com a presença, e os devidos esclarecimentos, do gestor do Fundo.
A ata da Assembleia será disponibilizada no sistema integrado da Comissão de Valores
Mobiliários e B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (Fundos.Net), bem como no website da
Administradora, que pode ser acessado por meio do link: www.indigodtvm.com.br.
Atenciosamente,
ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

