EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Nº 14.149.745/0001-21
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”), na
qualidade de administradora do ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(“Fundo”), nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”) e da Instrução CVM nº
472/08, vem por meio deste edital, convocar seus Cotistas para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, a realizar-se em 08 de março de 2017, às
10:30h, em primeira convocação, e no mesmo dia, às 11:00h, em segunda
convocação, na cidade e Estado de São Paulo, na sede da Administradora, localizada na
Rua Iguatemi n° 151, 19° andar (parte), Itaim Bibi (“Assembleia”), com a seguinte ordem
do dia:
1) Deliberar acerca da aprovação da assinatura dos instrumentos exigidos pelo
Financiador (Caixa Econômica Federal – CEF), incluindo o Contrato de
Financiamento Mediante Repasse nº. 417.355-11 Contratado com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES entre a Arena
Itaquera S.A. (“Beneficiária”), a Caixa Econômica Federal e demais partes, bem
como a assinatura dos demais contratos necessários (“Aditamentos”), ao
implemento das condições dispostas na Comunicação Eletrônica GECOA
6.250/2016, enviada pela CEF no dia 29 de dezembro de 2016 (“Comunicação
CEF”), condição de eficácia para a concessão de prazo de carência total (juros e
amortizações) do serviço da dívida do Financiamento por 6 meses, com início
em 15 de novembro de 2016 e final em 15 de abril de 2017, inclusive, conforme
também disposto na Comunicação CEF.
De acordo com a cláusula 4.2 do Acordo de Quotistas, fica designada Reunião Prévia para
o dia 21 de fevereiro de 2017, às 10:30h, a ser realizada na cidade e Estado de São
Paulo, na sede da Administradora, localizada na Rua Iguatemi n° 151, 19° andar (parte),
Itaim Bibi, com a mesma ordem do dia acima mencionada.
Os documentos relacionados às deliberações acima encontram-se na sede da
Administradora.
Para aqueles que não puderem comparecer à Assembleia, o sumário das decisões tomadas
na assembleia será enviado por correspondência para todos os cotistas, no mesmo dia de
sua realização e estará disponível na sede da Administradora.
São Paulo/SP, 17 de fevereiro de 2017.
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