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 Consulta formal 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:

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Órgão Emissor:

Telefone:

CPF:

Telefone:

Ordem do Dia:
.
Os Cotistas ou seus representantes poderão enviar sua manifestação de voto ao Administrador por meio
de correio eletrônico para voto.fii@brltrust.com.br, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i)
previamente cadastrado pelos Cotistas na base de dados do Administrador, e/ou (ii) assinado de próprio
punho e digitalizado ou 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)

aprovação, das Demonstrações Financeiras do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019:
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 04 de maio de
2020, e convertida em Consulta Formal com apuração
em 11 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

Assinatura do Cotista ou de seu representante

quaisquer assembleias que tenham a mesma Ordem do

legal

Dia, incluindo em eventuais retomadas de trabalho em
razão de adiamento, interrupção ou suspensão, ou ainda
caso a realização da assembleia seja postergada, suspensa,
reaberta ou reconvocada, por quaisquer motivos.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

