VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 17.554.274/0001-25
CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29/05

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42
(“Administrador”), na qualidade de administradora do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 17.554.274/0001-25 (“Fundo”), considerando que:
(i)

em 18 de fevereiro de 2020 foi publicado Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, a

ser realizada, inicialmente, em 13 de março de 2020, para deliberar sobre (a) a aquisição de até a totalidade de cotas de
emissão do IPS PB – Fundo de Investimento Imobiliário – FII; (b) a alteração do item 15.7. do Regulamento do Fundo, de
modo a aumentar o Capital Autorizado; e (b) autorização ao Administrador e ao Gestor para a prática de todos e quaisquer
atos necessários à efetivação das matérias constantes da Ordem do Dia;
(ii)

a realização da referida assembleia foi postergada, primeiramente para o dia 31 de março de 2020 e,

posteriormente, para 29 de maio de 2020, conforme Postergação de Data para Realização de Assembleia Geral
Extraordinária publicadas em 12 de março de 2020 e 30 de março de 2020, respectivamente;
(iii)

em razão das atuais condições de mercado provocadas pela pandemia da Covid-19, as tratativas com o vendedor

para aquisição das cotas de emissão do IPS PB – Fundo de Investimento Imobiliário – FII foram interrompidas;
A Administradora, neste ato, comunica aos seus cotistas que está cancelada a Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizaria às 10:00 horas do dia 29 de maio de 2020 e solicita que desconsiderem a Proposta do Administrador para a referida
assembleia.
Posteriores convocações para realização de assembleias gerais do Fundo serão veiculadas conforme previsto no
Regulamento do Fundo e na regulamentação em vigor.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

São Paulo, 07 de maio de 2020.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
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