São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.
REF.: Resumo da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPING ATIVO E RENDA, inscrito no CNPJ/MF
nº. 17.590.518/0001-66.
Prezado(a) cotista,
A SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A, na qualidade de
administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPING ATIVO E
RENDA (o “Fundo”), vem, pela presente, enviar a V.Sa. o resumo da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 13 de fevereiro, às 11h00min, na sede da Administradora,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1.355, 3º andar.
Foi instalada a Assembleia, porém verificou-se não haver quórum suficiente para
aprovação ou rejeição das matérias objeto da ordem do dia descritas nas alíneas “a” e “b”. No
entanto, ficou esclarecido aos presentes que a Administradora aguardará orientação da
Comissão de Valores Mobiliários sobre tais modificações.
Quanto ao item “c” da Ordem do dia, foi esclarecido aos cotistas presentes quanto ao
resultado da contraproposta da aquisição de usufruto para exploração das áreas de
estacionamento dos empreendimentos Parque Shopping Maia e Shopping Bonsucesso, conforme
solicitado na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 15.12.2016.
A Administradora esclareceu que conforme deliberado na Assembleia Geral de
Cotistas do dia 15.12.2016, ficou acordado que embora a proposta tivesse sido negada, a
Administradora deveria fazer uma contraproposta, no sentido de que a proposta seria
reavaliada se o pagamento pela aquisição de usufruto para exploração das áreas de
estacionamento dos empreendimentos Parque Shopping Maia e Shopping Bonsucesso fosse
realizado à vista. A Administradora atendendo à solicitação dos Cotistas no dia 20.12.2016, fez a
contraproposta e no último dia 30.01.2017, a Administradora recebeu a informação que a
contraproposta foi negada nas condições solicitadas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, através do seguinte endereço eletrônico:
administração.fundos@socopa.com.br

Atenciosamente,
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administradora
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