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ATA DA ASSEMBLEIA GERAT DE COTISTAS DO
REAG RENDA IMOBIUARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. FII ("FUNDO")
CNPJ: 17.374.696/d)01-19

DATA, HORA e LOCAL: Realizada em segunda convocagSo, aos 17 (dezessete) dias do mes de maio de 2018,

ds 10:30 horas, na Cidade e Estado de S5o Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ne. 1195,4e andar, cEP
04547.004, SEdE dO AdMiNistrAdOrA, CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o ne 02.571.7 43/OOO7-79, ("Administrado/'), na qualidade de

Administrador do Fundo.

COMPOS:cAO DA MESA:

Nathalia Machado Loureiro

-

Presidente

Juliane Mikaela Nascimento - Secretdria

CONVOCACAO: Edital de Primeira e Segunda Convocageo publicado no jornal Monitor Mercantil, nos
termos do Pardgrafo Primeiro do ArtiBo 57 do Regulamento do FUNDO, datado de 16 de abril de 2018 e
publicado nos sites da BM&FBovespa, do Administrador e do Gestor. A Assembleia realizada de forma
tempestiva, considerando o exposto no Artigo 19, Pardgrafo 39, lnciso I da lnstrugao CvM 472/08.

PRESENCA: Representantes legais

do Administrador do Fundo, do Gestor do

Fundo

representante de 63,24% (sessenta e tres virgula vinte e quatro por cento) das Cotas em
conforme assinaturas apostas na Lista de PresenCa de Cotistas.

ORDEM DO DIA: Deliberar pelos seguintes itens da Ordem do Dia:

(i)

ApresentagSo pelo Gestor sobre as estrat6gias de investimento
acompanhamento dos ativos que atualmente comp6e a carteira do Fundo

e propostas

para novas aquisig6es de imoveis e valores mobiliSrios em prospecA5o;

Ratificar as aquisig6es realizadas pelo Fundo nos dias 14 e 20 de fevereiro de 2018 e 01
de margo de 2018, por recomendageo da REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
("Gesto/'), na qualidade de gestora do Fundo, conforme fatos relevantes divulgados,
mediante a aprova95o de CO■ Stas representantes de′ no minimo,25%{vinte e cinco pori

cento) das cotas emitidas;
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Analisar para eventual aprovageo dos Cotistas, propostas de aquisigao de valores
mobili6rios pelo Fundo, apresentadas pelo Gestor, como forma de melhorar a
performance das cotas, conforme apresentagSo encaminhada, mediante a aprovagSo de
cotistas representantes de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas;
(iV〕

{V)

(Vi〕

(vii)

Deliberar sobre a alteragSo do Regulamento do Fundo, excluindo a redagSo exposta no
Artigo 3e do ReBulamento do Fundo, sobre a adaptagao do Regulamento aos Regimes
Pr6prios de Previd6ncia Social e Entidades Fechadas de Previd6ncia Complementar,
mediante a aprovagSo de cotistas representantes de, no minimo, 25% (vinte e cinco por
cento) das cotas emitidas;

Alterar as Politicas de lnvestimento do Fundo, excluindo a possibilidade de aquisig6es
pelo Fundo de Certificado de Recebiveis lmobilidrios, mediante a aprovagSo de cotistas
representantes de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas;
Aprovar a alteragao da definigio de "Ativos de Liquidez", constante do Regulamento, de
forma que ativos de liquidez sejam (l) letras de cr6ditos imobilidrios, (ll) letras
hipotecdrias ou certificados de dep6sito bancdrio emitidos por lnstitui96es Financeiras
de Primeira Linha; (lll) titulos de emissao do Tesouro Nacional, em opera96es flnais ou
compromissadas; e (lV) cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente
nos itens (l) e (lll), mediante a aprovagSo de cotistas representantes de, no minimo, 25%
(vinte e cinco por cento) das cotas emltldas;
Aprovar as demonstrag6es contSbeis do Fundo, referentes ao exercicio social findo em

31 de dezembro de 2077, mediante a aprovagSo da maioria de votos dos cotistas
presentes; e

(viii)

Autorizar o Administrador a adotar todas as medidas necess5rias, inclusive perante todos
os prestadores de servigos do Fundo e 6rg5os Reguladores, caso aprovados os itens
acima.

DELIBERACoES: Reunidos em Assembleia, o Administrador deu inicio aos trabalhos, dando inicio a vota9ao

dos itens constantes da Ordem do Dia, para deliberagSo dos

Cotistas.

a

O representante do Cotista, que representa O,2% lzero virgula dois por cento) das cotas em circulagSo
Fundo, fez constar em ata que se declara impedido de votar na presente Assembleia. Os demais

*

Os cotistas, representantes de 63,01% (sessenta e tr6s virgula zero um por cento) das Cotas em circulacao

) Assembleia, deliberaram pelo que

)V

cotistas

confirmaram nao estar impedidos de deliberar na presente assembleia.

presentes

ii

segue:
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Apresento?do

pelo Gestor sobre os

estrotigioa

ocomponhomento dos otivos que otuolmente compde o corteiro do Fundo e propostos
poro novos aquisigdes de im6veis e volores mobili6rios em prospecgdo;

lnicialmente o Gestor do Fundo exp6s aos Cotistas, representantes de 63,24y. (sessenta e tres virgula vinte

e quatro por cento) das Cotas em circulaeao, as informagdes relacionadas ao Fundo, as estrat6gias

de

investlmento aplicadas, principalmente em relaCeo is locagSes em potencial e a drea jd ocupada do im6vel,
conforme apresentageo em anexo.

Ap6s encerrada a apresentageo do Gestor, o Administrador questionou aos Cotistas se ainda existia
qualquer drivida em relagSo ao conterjdo da apresentagSo, sendo que, todos os cotistas presentes,
representantes de 63,24% (sessenta

e tr6s virgula vinte e quatro por cento) das Cotas em

circulacao,

confirmaram estar satisfeitos com os esclarecimentos prestados.

Considerando que

o presente item neo tem cunho deliberativo, o Administrador encerrou a

mat6ria,

concluindo o (i) da Ordem do Dia.

rり

Rotificor os oquisig1es reolizodos pelo Fundo nos dios 74 e 20 de levereiro de 2078 e 07

de morgo de 2018, por recomendo|do do

REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
("Gestor"), no quolidode de gestoro do Fundo, conforme fotos relevontes divulgodos,
medionte a oprovogdo de cotistos representontes de, no minimo,25% (vinte e cinco por
cento) dos cotos emitidos;

lnicialmente, em relaESo ao item (ii) da Ordem do Dia,

o

Administrador prestou os seguintes

esclarecimentos aos Cotistas presentes, representantes de 63,24Yo (sessenta e tr6s virgula vinte e quatro
por cento) das Cotas em circulaceo:

1.

Sobre a aquisigSo de cotas de emissSo do CAM VANGUARDA FIP

1.1. O Administrador prestou todos os esclarecimentos relacionados ao processo de aquisigSo de cotas de
emissSo do CAM VANGUARDA FlP, destacando os cuidados tomados, em atendimento aos seus devere\

fiducidrios, que envolveram contatos com o Bestor e o administrador daquele Fundo e a verificagSo ae Aue'
ele (i) atendia os requisitos definidos no regulamento do fundo e nas instrug6es da CVM aplicdveis; e (ii)

1f

/\
havia marcado seus ativos nos termos da regulagSo. A aquisigeo das cotas de emissSo do CAMI'
\\\)
VANGUARDA FlPfoi liquidada em OUO3/2078. Destacou tamb6m a transpardncia que se conferiu a toOo o
\
processo e outros pontos relacionados d regularidade da

aquisigSo.
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1.2. Sem preiuizo de todos aqueles cuidados, o Administrador entendeu que seria oportuno, ainda,
convocar esta assembleia Beral de cotistas do Fundo, para submeter tal aquisigeo ao crivo dos cotistas e, se

for o caso, ratificd-la, para os fins e nos termos do art. 18, inciso Xll, art. 20, 5 1', inciso l, e art. 34, todos da
lnstrugeo CVM n'472/2008, demonstrando, assim, dilig6ncia adicional em relacSo ao tema.

2.

Sobre a aquisigSo de cotas de emissSo do 5AO DOMINGOS Fll

2.1 O Administrador prestou todos os esclarecimentos relacionados ao processo de aquisigSo de cotas do
Fundo S5o Domingos Fll, destacando os cuidados tomados, em atendimento aos seus deveres fiducidrios,
que envolveram contatos com o gestor e o administrador daquele Fundo e a verificagSo de que as cotas de
emissSo do SAO DOMINGOS Fll atendiam a todos os requisitos definidos no regulamento do fundo e nas
instrugoes da CVM aplicSveis. Destacou tamb6m a transparancia que se conferiu a todo o processo e outros

pontos relacionados

i

regularldade da aquisigSo.

2.2 Sem prejuizo de todos aqueles cuidados, o Administrador entendeu que seria oportuno, ainda,
convocar esta assembleia geral de cotistas do Fundo, para submeter tal aquisigSo ao crivo dos cotistas e, se

for o caso, ratificd-la, para os fins e nos termos do art. 18, inciso Xll, art. 20, 5 1", inciso l, e art. 34, todos da
lnstrucao CYM n" 472/2008, demonstrando, assim, dilig6ncia adicionalem relagSo ao tema.

3.

Sobre a data de publicagSo de Edital de Convocageo

3.1. O Administrador prestou esclarecimentos acerca da publicagSo

de Edital de ConvocagSo, destacando

da
1
assembleia, da aprovagSo das Demonstrag6es Financeiras do Fundo referentes ao exercicio findo em i
dezembro de 2017, as quais s6 foram disponibilizadas ao Administrador no dia f3lO4/20L8. Conforme J.
,
que a publicagao de novo edital de convocagSo teve como ,nico fim a incluseo, na ordem do dia

esclarecido e comprovado, o novo edital de convocagSo, rerratificando o edital anterior, foi publicado

primeiro dia util subsequente ao recebimento daqueles

documentos.

no-'lt, \ /
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Dando continuidadeう delibera9う o do item (iり da ordem do Dia,os cotistas titulares de 61.87%(sesSenta e′

um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em circulagao do Fundo aprovaram a ratificageo das/'
aquisig6es realizadas pelo Fundo nos dias 14 e 20 de fevereiro de 2018 e 01 de margo de 2018, Oor\,
recomendagSo da REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA., ('Gesto/), na qualidade de gestora
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conforme fatos relevantes divulgados.

Os cotistas titulares de 67,87Yo (sessenta e um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em clrculagao do

Fundo tamb6m fazem constar em ata que aprovam todos os procedimentos adotados pelo Administrador

do Fundo e ratificam os esclarecimentos por ele prestados, conforme consta dos par6grafos acima (itens 1,

2e3).

Cotistas representantes de 7,149io lum virBula quatorze por cento) das cotas em circulagao do Fundo
abstiveram-se de votar o presente item.

(iii)

Anolisor poro eventuol oprovogdo dos Cotistos, propostos de oquisigdo de volores mobilidrios pelo
Fundo, opresentodos pelo Gestor, como lorma de melhoror o performonce dos cotos, conforme
opresentocdo encominhodo, medionte o oprovogdo de cotistos rcpresentontes de, no minimo, 25% (vinte e
cinco por cento) dos cotos emitidos;

Ap6s encerrada a apresentagSo do Gestor, sobre as novas propostas de aquisigeo pelo Fundo, o
Administrador questionou aos Cotistas se ainda existia qualquer divida em relag5o ao conteido da
apresentagao, sendo que, todos os cotistas presentes, representantes de 63,24% (sessenta e tr6s virgula

vinte e quatro por cento) das Cotas em circulageo, confirmaram estar satisfeitos com os esclarecimentos
prestados. Como nao foram apresentadas propostas definitivas, o item n5o foi submetido

i

deliberagSo.

(iv)

Deliberor sobre o olterogdo do Regulomento do Fundo, excluindo o redogdo exposto no Artiqo 3e do
Regulomento do Fundo, sobre o odoptogdo do Regulomento oos Regimes Pr6prios de Previd€ncio Sociol e
Entidodes Fechodos de Previdencid Complementor, medionte o oprovogdo de cotistos representontes de, no 1
minimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos cotos emitidos;
!

Oando continuidade

i

deliberagSo do item (iv) da Ordem do Dia, os Cotistas, titulares de 61,87%

e um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em circulagao do Fundo, aprovaram a alteragao

,::|t:;;!!

exposta no Artigo 3e do Regulamento do Fundo, sobre a adaptagSo do Regulamento aos Regimes Pr6prios

de Previd6ncia Sociale Entidades Fechadas de Previd6ncia Complementar.
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Dessa forma, os Cotistas, titulares de 51,87% (sessenta e um virgula oitenta e set.

r cento) das Cotas em
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circulagSo do Fundo, aprovaram que a redagSo do Artigo 3e do Regula
seguinte forma:

Artigo 3o O Fundo 6 destinado a investidores em Beral, que busquem investimentos
relacionados ao objeto do Fundo descrito no Capitulo V abalxo, estejam aptos a investir

nesta modalidade de fundo de investimento e que estejam dispostos a correr os riscos

inerentes ao mercado imobilidrio, observado
presente Regulamento.

o

previsto em cada Suplemento ao

Cotistas representantes de L,l4% (um virgula quatorze por cento) das cotas em circulagSo do Fundo
abstiveram-se de votar o presente item.

(v)

Alteror os Politicos de lnvestimento do Fundo, excluindo o possibilidode de oquisig;es pelo Fundo de
Certificodo de Recebiveis lmobilidrios, medionte o oprovogdo de cotistos representontes de, no minimo, 25%
(vinte e cinco por cento) dos cotos emitidos;

Dando continuidade

i

deliberagSo do item (v) da Ordem do Dia, os Cotistas, titulares de 6L,87% (sessenta e

um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em circulag5o do Fundo, aprovaram a altera9ao das Politicas

de tnvestimento do Fundo, excluindo a posslbilidade de aquisigSes, pelo Fundo, de certificado

de

Recebiveis lmobilidrios.

Dessa forma, os Cotistas, titulares de 61,87% (sessenta e um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em

circulagSo do Fundo, aprovaram a alteragSo da redagSo do inciso Vll, do Pardgrafo Onico, do Artigo 5e do

Regulamento do Fundo, excluindo a possibilidade de aquisigSo de Certificado de Recebiveis lmobiliSrios,
passando a vigorar da seguinte forma:

como a
politica de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de I

Vll - Cotas de fundos de investimento em direitos credit6rios ("FlDC") que tenham

investimento imobilidrios e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto
oferta priblica registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos
regulamentageo em

Cotistas representantes de

vigor;

l,l4Y" (un virgula quatorze por cento) das cotas em

circulagSo

de L
*" i\
J
I

do Fundo

abstiveram-se de votar o presente item.

(vi)

Aprovor o olterogdo do defini7do de "Ativos de Liquidez", constonte do Regulomento, de formo que\,
dtivos de tiquidez sejom (t) tetros de criditos imobilidrios, (lt) letros hipotecdrios ou certificodos de dep1sito \.
boncdrio emitidos por tnstituigdes Finonceiros de Primeiro Linho; (lll) titulos de emissdo do Tesouro
'de'illvesti
me nto q ue i nv isto m
Nocionol, em operog1es linois ou compromissodos; e (lv) cotos de

7
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exclusivomente nos itens (l) e (lll), medionte o oprovogdo de cotistos representontes de, no minimo, 25%
(vinte e cinco por cento) dos cotos emitidos;

Dando continuidade

i

deliberagSo do item (vi) da Ordem do Dia, os Cotistas, titulares de 6L,87% (sessenta

e um virgula oitenta e sete por cento) das Cotas em

circulagSo

do Fundo, aprovaram a alteragSo da

definigSo de "Ativos de Liquidez", constante do Regulamento, de forma que ativos de liquidez sejam (l)

letras de cr6ditos imobiliSrios, (ll) letras hipotecdrias ou certificados de dep6sito bancdrio emitidos por
lnstituig6es Financeiras de Primeira Linha; (lll) titulos de emisseo do Tesouro Nacional, em operagSes finais
ou compromissadas; e (lV) cotas de fundos de investimento que invistam excluslvamente nos itens (l) e (lll).

Cotistas representantes de 1,14% (um virgula quatorze por cento) das cotas em circulagSo abstiveram-se de

votar o presente item.

(vii)

Aprovot os demonstrocdes contdbeis do Fundo, relerentes oo exercicio sociol findo em

j7

de

dezembro de 2017, medionte o oprovogdo do moiorio de votos dos cotistos prcsentes; e

Dando continuidade e deliberageo do item (vii) da Ordem do Dia, inicialmente o Administrador informou
aos Cotistas que verificou a ressalva presente nas Demonstrag6es Financeiras, referentes ao exercicio findo

em dezembro de 2017, emitida sob a 6gide do antigo administrador, Caixa Econ6mica Federal ("CEF").

prestar
ll
os esclarecimentos necessdrios aos Cotistas do Fundo. A CEF informou que estaria disponivel para il)
participar da assembleia attavts de confetence coll.
V/'
Por forga de tal ressalva, o Administrador requereu d CEF que participasse da presente assembleia e

I

Apos o Gestor prestar os esclarecimentos necessdrios sobre as Demonstragdes Financeir.r,

,"f"r"nt", ao

exercicio findo em dezembro de 2017, os Cotistas, titulares de 67,87% (sessenta e um virgula oitenta e

por cento) das Cotas em circulagao do Fundo, aprovaram a mat6ria sem

ressalvas.

Cotistas representantes de 1,,74% lum virgula quatorze por cento) das cotas em circulagio
abstiveram-se de votar o presente item.

(viii) Autorizor o Administrodor o odotor todos os medidos necessdrios, inclusive peronte
prestodorcs de servigos do Fundo e 6rgdos Regulodores, coso oprovodos os itens ocimo.
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Os Cotistas, titulares de 61,87% (sessenta e um vir8ula

oitenta e sete por cento) das Cotas em circulageo do

Fundo, autorizaram o Administrador a realizar todas as medidas necessdrias para cumprimento dos itens
aprovados acima, incluindo as alterag6es ao Regulamento do Fundo.

Cotistas representantes de 1,74% (um virgula quatorze por cento) das cotas em circulagSo do Fundo
abstiveram-se de votar o presente item.

Portanto, o novo Regulamento do Fundo passard

a

vigorar na forma do documento anexo a esta ata.

Adicionalmente, o cotista representante de 1% das cotas em circulagSo do Fundo apresentou manifestagSo
formal, que serd anexada

i

presente ata e mantida arquivada junto ao Administrador.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo

a tratar e ningu6m deseiando manifestar-se, encerraram-se

os

trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

Sう o

Paulo{SP},17 de maio de 2018

Nathalia Machado Loureiro
Presidente

Juliane

Nascimento
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