
 

São Paulo, 18 de janeiro de 2019. 

 

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do TRX Edifícios 

Corporativos Fundo De Investimento Imobiliário – FII. 

 

Prezado Sr (a). Cotista, 

 

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, na qualidade de instituição administradora 

(“Administradora”) do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), nos termos do artigo 19, §1º da 

Instrução CVM nº 472/08, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), bem como nos 

termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), vem por meio desta, seguindo solicitação 

da Gestora do Fundo, a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, Bloco B, 6º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.362.610/0001-87 (“Gestora”), convidar V.Sa. a participar da 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, às 

14:30h, na sede da Administradora Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar  (“Assembleia”), a fim de examinar, discutir e 

votar a seguinte matéria constante da ordem do dia: 

 

1 – Aprovar a amortização de cotas do Fundo no valor bruto total de R$ 20.004.936,12 (vinte 

milhões, quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e doze centavos). Este valor é referente à 

venda da totalidade do imóvel GT Plaza pelo valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e 

quinhentos mil reais), conforme divulgado no Fato Relevante datado de 20 de dezembro de 

2018, liquido das despesas com a venda. 

 

Informações Gerais: 

 

Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificaçãoi 

e/ou prova de representaçãoii, bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas. 

 A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, 

nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de 

dezembro de 2014. As deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária deverão ser 

tomadas por maioria de votos dos cotistas presentes. 

A Administradora informa, ainda, que disponibilizou nessa data um modelo de procuração para 

representação e voto na Assembleia. Após preenchida e devidamente assinada com 

reconhecimento de firma ou anexa a um documento de identificação para abono, a procuração 

deverá ser encaminhada para o seguinte e-mail: 

 

SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com  

mailto:SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com


 

 

A Procuração pode ser encontrada no endereço eletrônico 

https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual - acessar “Fundos 

BTG Pactual” e na sequência “TRX Edifícios Corporativos FII”. 

Atenciosamente, 

 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, 

TRX Edifícios Corporativos Fundo De Investimento Imobiliário – FII 

 

 

 

 

__________________  
1 No caso de pessoa física - documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH).  

No caso de pessoa jurídica (i) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social 

consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição 

dos diretores, membros do conselho de administração – caso aplicável -e procuração com firma 

reconhecida); (ii) documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) (RG, 

RNE, CNH); No caso de fundos de investimento: (i) cópia autenticada do último regulamento 

consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador, além da 

documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, 

membros do conselho de administração – caso aplicável - e procuração); (ii) documento de 

identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) (RG, RNE, CNH). 2 Caso o Cotista seja 

representado, o procurador deverá estar munido de procuração, com poderes específicos para 

prática do ato. Nessa hipótese, somente poderão votar na Assembleia os procuradores 

legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano portando documento de identificação com 

foto do(s) representante(s) legal(is) (RG, RNE, CNH). 

                                                           
i No caso de Pessoa Física - documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH).  

No caso de Pessoa Jurídica (i) Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da 

documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) 

Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);  

No caso de Fundos de Investimento: (i) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e 

estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata 

de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) 

legal(is). 

 

ii Caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração, lavrada há menos de 1 (um) 

ano, com poderes específicos para prática do ato.  


